KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z zainteresowaniem naszymi usługami i przekazaniem nam danych osobowych, SYRION Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Żorach, adres: ul. Boczna 10, 44-240 Żory, KRS: 0000308765, dalej jako „
Administrator”, informuje, że:
a) jest Administratorem Pana/i danych osobowych,

b) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację,
kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie: (i) telefonicznie, pod numerem telefonu: (32)
723-15-00, (ii) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@syrion.pl, (iii)
listownie i osobiście pod adresem Administratora danych: SYRION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ul. Boczna 10, 44-240 Żory;
c) dane osobowe, które zostały nam przez Pana/ią przekazane będą wykorzystywane w następujących celach:
v
przygotowania i przesłania Panu/i oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz
wypełnienia dokumentów umownych w razie woli zawarcia umowy,
v
doprowadzenia sieci telekomunikacyjnej do Pana/i budynku/lokalu i wykonania przyłącza,
v
kontaktu z Panem/ią i prezentacją ofert/usług świadczonych przez Administratora danych, jeśli
uzyskaliśmy na to Pana/i zgodę;
d) dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji
zapytania i przygotowania oferty oraz prezentacji usług, a także budowy przyłącza (instalatorzy, projektanci);

e) Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług

f)

telekomunikacyjnych lub zapewnienia przyłączenia do sieci, jeśli do zawarcia tych umów dojdzie oraz po
zakończeniu ich trwania w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu
terminu przedawnienia roszczeń (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym
przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła
się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych/wykonanych usług. Jeśli w efekcie przesłanej przez nas
oferty nie dojdzie do zawarcia umowy, Państwa dane zostaną usunięte niezwłocznie, nie później niż w ciągu24
miesięcy od przesłania oferty, chyba że na dalsze przetwarzanie otrzymaliśmy Pana/i zgodę;
jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu
wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą,

g) nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,

a Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane,
h) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
i) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
j) podanie przez Pana/i danych jest dobrowolne, aczkolwiek bez tych danych nie będziemy w stanie zrealizować
celu, jaki wskazujemy pod literą „c” powyżej.

