RODO
Pario Print Sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych, Państwa jako naszych klientów lub dostawców.
Odpowiadamy za ich bezpieczeństwo oraz wykorzystywanie w sposób zgodny z prawem. Przetwarzanie takie jest
zgodne z prawem, ponieważ jest ono niezbędne w związku z zawarciem umowy lub zamiarem zawarcia umowy.
Nasze dane są następujące:
Pario Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jana Pawła II 31/27
31-864 Kraków
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000411731
NIP: 9452167401
REGON: 12252245100000
numer telefonu +48 12 426 94 26
Nie zamierzamy powołać inspektora ochrony danych.
Państwa dane osobowe wykorzystujemy, w tym celu, aby:
1. Móc zawrzeć z Państwem umowę na wykonanie usługi lub dostawy, w tym przesłać Państwu ofertę-przez czas
do zawarcia umowy, albo do stwierdzenia, iż oferta nie została przyjęta;
2. Móc wykonać na Państwa rzecz usługę - przez czas trwania usługi i rozliczeń po jej wykonaniu.
3. Móc skorzystać z oferowanej przez Państwa usługi lub dostawy - przez czas trwania usługi i rozliczeń po jej
wykonaniu
4. Wykonać ciążące na nas obowiązki prawne takie jak np. wystawianie faktur, przechowywanie faktur,
udzielenie odpowiedzi na reklamację -dane przechowujemy przez czas konieczny do realizacji obowiązków
prawnych, przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, przez czas w jakim możemy
ponieść konsekwencje prawne związane z zarzutem niewykonania obowiązku, przez czas w jakim będziemy
mieć prawo dochodzenia od Państwa roszczeń lub w jakim Państwo będą mieli prawo dochodzenia roszczeń
od nas, uwzględniający czas trwania procesów sądowych o ile takie będą mieć miejsce.
Państwa dane osobowe, które są nam potrzebne, a które wykorzystujemy w celu zawarcia umowy, w tym przesłania/
otrzymania oferty, wykonania usługi lub odbioru usługi czy dostawy oraz wykonania ciążących na nas z mocy prawa
obowiązków lub skorzystania z prawa dochodzenia roszczeń to: imię i nazwisko, numer PESEL, dane kontaktowe –
numer telefonu lub adres mailowy, lub adres do korespondencji oraz dane firmy w tym jej adres oraz numer NIP. Bez
podania tych danych nie będziemy mogli przesłać Państwu oferty, wykonać umowy z Państwem, odebrać dostawy lub
usługi czy też wypełnić ciążących na nas z mocy prawa obowiązków.
Państwa dane osobowe są udostępniane naszym pracownikom oraz podmiotom przetwarzającym dane w naszym
imieniu to jest podmiotom, świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, usługi prawne, usługi doradcze, usługi
wsparcia informatycznego, usługi windykacyjne, usługi płatnicze, podmiotom z naszej grupy kapitałowej, to jest
powiązanym kapitałowo ze Spółką, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Ponadto Państwa dane kontaktowe mogą być przez nas udostępniane naszym podwykonawcom oraz podmiotom, w
stosunku, do którym my jesteśmy wykonawcami lub podwykonawcami. Nadto, Państwa dane mogą być przez nas
przekazane firmom transportowym w celu zapewnienia prawidłowej dostawy towaru objętego umową.
Z wszystkimi tymi podmiotami mamy zawarte umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, które mają na
celu zapewnienie należytej ochrony Państwa danych osobowych.

Nie przekażemy Państwa danych do państw trzecich (poza teren Unii Europejskiej) lub organizacji
międzynarodowych – bez Państwa odrębnej zgody.
W trakcie trwania umowy możemy wykorzystywać dane z rejestrów publicznych. W odniesieniu do współpracy, w
ramach której występują Państwo jako przedsiębiorcy, mamy obowiązek sprawdzić publiczne rejestry.
Jeżeli zapłacą nam Państwo przelewem uzyskamy dane dotyczące numeru Państwa rachunku bankowego. Dane te
mogą zostać wykorzystane do rozliczeń oraz dochodzenia i obrony roszczeń.
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:
-sprostowanie danych;
-usunięcie danych;
-ograniczenie przetwarzania;
-dostęp do danych;
-przeniesienie danych do innego administratora albo Państwa
Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. O ile sprzeciw dotyczy wykorzystywania danych
dla celów marketingowych, jest on dla nas wiążący. W szczególnych sytuacjach możecie Państwo wnieść sprzeciw
również, jeżeli podstawą prawną korzystania z danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W
takim wypadku możemy wykorzystywać dane mimo sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, albo ważne i nadrzędne wobec Państwa interesu, prawnie uzasadnione podstawy.
Możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych narusza prawo.
Jeżeli kiedykolwiek przekazaliście nam Państwo swoje dane osobowe dla celów marketingowych, pamiętajcie, iż w
każdym momencie możecie cofnąć udzieloną nam zgodę.
Wszelkie wnioski lub pytania czy żądania proszę kierować do:
Pario Print Spółka z o.o.
Al. Jana Pawła II 31/27
31-864 Kraków
lub na adres email: jarek@parioprint.pl.

