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Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia2016 r.(dalej: RODO) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AKiS Automatyka, Komputery i Scada. 
z siedzibą w Ostrężnicy, nr domu 12, 32-065 Krzeszowice  
 
2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu na adres 
email biuro@akis.com.pl lub pod nr telefonu +48 507 048 630; 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
- w celu realizacji umowy, w szczególności realizacji zamówień przez Administratora danych 
na rzecz Klienta lub podjęcia działań w celu zawarcia umowy  tj. na  podstawie art. 6 ust 1 pkt 
b RODO; 
- do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  
administratora,  tj.  na  podstawie  art.  6  ust.  1  pkt  f  RODO.  Prawnie  uzasadnionym  
interesem Administratora jest realizacja działań związanych z prowadzoną przez 
Administratora działalnością gospodarczą i utrzymywanie kontaktów biznesowych z Klientem 
 
4) Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  będą wyłącznie podmioty  uprawnione  do 
uzyskania  danych  osobowych na podstawie  przepisów  prawa, podmioty uczestniczące w 
realizacji zamówienia. 
 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat na podstawie art. 86 §  1  
Ordynacji  podatkowej  lub  dane  kontrahentów  przetwarzane  są  do  momentu  ustania 
przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego w oparciu o art.6 ust 1. lit.f 
RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora) 
 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy; 
 
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia 
umowy lub jej realizacji. Informujemy, że w sytuacji gdy celem przetwarzania danych jest 
„zawarcie umowy” – 
w razie jej nie zawarcia, Pani/ Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.  
 
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo  
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 
9)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy prawa 
 
10) Informujemy, że nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o 
Pani/Pana dane. 
 

 

Z poważaniem 
Andrzej Kuska  


