NKNT:…………………
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJA O CELU ICH
PRZETWARZANIA

udzielona w dniu ………………………… roku przez: (pieczęć lub czytelnie wpisane dane kontrahenta)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest BAYLEG Andrzej Woźnica i Wspólnicy Spółka

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Jawna z siedzibą w Ziemnice ul. Krzywa 20, 59-216 Kunice, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000062879,
posiadającą numer NIP 6910007404 (zwaną dalej: BAYLEG).
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu
wykorzystania wszelkich możliwych korzyści wynikających ze współpracy pomiędzy stronami,
a także wykonania ciążących na BAYLEG obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć
i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego,
tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji
i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
Zakres przetwarzanych przez BAYLEG danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko, adres email,
numer telefonu, NIP, REGON, nazwę i adres działalności, numer konta, adres IP oraz dane
o dokonanych zakupach i rozliczeniach finansowych.
Na podstawieni niniejszej zgody, BAYLEG jest uprawniony do przekazywania danych osobowych
podmiotom trzecim - lista dostępna na stronie www.bayleg.pl. W związku z tym Państwa dane
osobowe mogą być przekazane na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych. Ponadto BAYLEG jest zobowiązany do przekazywania danych osobowych na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów
i instytucji.
Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z BAYLEG umowy
o świadczenie usług oferowanych przez BAYLEG, do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń.
Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane
przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo
prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
wyrażonej zgody.
Jakiekolwiek zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres
e-mail: daneosobowe@bayleg.pl.
Wyrażam zgodę:

____________________
BAYLEG

______________________
Osoba reprezentująca

