Klauzula informacyjna nr 1 o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdują się poniżej.
1. Administrator danych osobowych
My, Stevia Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu,
jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
Stevia Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000660594, NIP: 6182157330, REGON: 366389595, kapitał zakładowy:
20.000,00 złotych.
Dane kontaktowe:
Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres email: info@stevia-automation.pl lub na piśmie na adres: Stevia Automation Sp. z o.o., ul.
Skarszewska 42A, 62-800 Kalisz.
2. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
- w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit.
b RODO);
- w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
- dla celów marketingu bezpośredniego Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes
Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- w celu obsługi zgłoszeń kierowanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w
innej formie; uzasadniony interes Administratora polega na udzielaniu odpowiedzi na
zgłoszenia i pytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w innej
formie - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO),
- w wyżej wymienionych celach, nieobjętych wyżej wskazanymi podstawami przetwarzania
danych, jednakże wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej i wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1
lit. a RODO).

3. Kategorie Twoich danych
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
- podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko numer PESEL, NIP, dane dotyczące
dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię
matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo);
- dane adresowe i teleadresowe, w tym elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail,
adres IP, numer telefonu);
- finansowe dane identyfikacyjne (numer rachunku bankowego);
- dane o prowadzeniu działalności gospodarczej;
- wizerunek.
4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
- biuro księgowe;
- dostawcy oprogramowania i hostingu (np. poczta e-mail, cloud computing);
- zewnętrzna kancelaria prawna;
- inni podwykonawcy wspierający nas w naszej działalności na nasze zlecenie.
Wyżej wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i
zgodnie z poleceniami Administratora.
5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa Trzeciego (tj. poza teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do
Państwa Trzeciego pod warunkiem, gdy:
- przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a nami lub do wprowadzenia
w życie środków przedumownych, podejmowanych na Twoje żądanie (art. 49 ust. 1 lit. b
RODO),
- przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Twoim interesie,
między nami a inną osobą fizyczną lub prawną (art. 49 ust. 1 lit. c RODO),
- albo – w przypadku gdy powyższe sytuacje nie będą miały zastosowania – na podstawie
Twojej zgody przy jednoczesnym poinformowaniu Cię przez nas o ewentualnym ryzyku, z
którym – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak
odpowiednich zabezpieczeń – może się dla Ciebie wiązać proponowane przekazanie (art. 49
ust. 1 lit. a RODO).
6. Okres przechowywania danych
- Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy nie dojdziemy do
porozumienia w przedmiocie zawarcia umowy, przechowujemy do zakończenia negocjacji,
- Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przechowujemy do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tej umowy,

- Twoje dane pozyskane na podstawie Twojej zgody przechowujemy do czasu, aż cofniesz
zgodę.
7. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - możesz zażądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój
temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez
Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
- w zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego (stanowiącego prawnie uzasadniony interes Administratora), przysługuje Ci
prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Twoje dane osobowe nie będą
przetwarzane do takich celów,
- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz
prawo wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy
lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych
osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do
przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
- prawdo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy
Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
8. Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest:
- warunkiem zawarcia umowy - jeżeli nie podasz danych osobowych niezbędnych do
zawarcia umowy możemy odmówić zawarcia umowy,
- dobrowolne - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest
zgoda.

9. Informacja o profilowaniu
Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
10. Informacja o źródle danych
Twoje dane uzyskaliśmy z polecenia - od Twoich partnerów handlowych, a także z Twojej
strony internetowej dotyczącej prowadzenia przez Ciebie działalności gospodarczej, Twojego
publicznego profilu LinkedIn, z Twojego publicznego profilu na GoldenLine, z przeglądu
Krajowego Rejestru Sądowego oraz z przeglądu Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej.

