KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW (OSÓB FIZYCZNYCH,
OSÓB FIZYCZNYCH WPISANYCH DO CEIDG)
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Levicare spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.
Kartuska 377, 80-138 Gdańsk.
2) Możecie Państwo skontaktować się z powołanym w naszej Firmie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
telefonicznie 500 023 288, adresem e-mail: iod@levicare.pl lub adresem ul. Kartuska 377, 80-138 Gdańsk
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem danych na podstawie
stosownych umów powierzenia w tym: podmioty biorące udział w realizacji zlecenia/usługi, biuro rachunkowe Doradca Podatkowy Katarzyna Engler-Zielińska, ul. Świętojańska 43/ 33, 81-391 Gdynia, licencjodawca programu CRM
(Firmao Polska sp. z o.o. ul. Rewolucji 1905 roku 82, 90-223 Łódź) hostingodawca strony internetowej: OVH sp. z o.o.,
ul.Swobodna 1, 50-088 Wrocław, hostingodawca poczty e-mail: nazwa.pl sp. z o.o. ul. Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków.
3) Levicare sp. z o.o. oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki techniczne i organizacyjne w celu
zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w
RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
4) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach: realizacji świadczonych przez
Administratora usług-wykonania umowy lub podjęcia pewnych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO), wysyłania przez Administratora wiadomości w celu marketingu produktów i usług
własnych (art.6 ust. 1 lit. f RODO), przesyłania przez Administratora informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na
podstawie zgody, udzielonej Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą (jeżeli Pani/Pan udzieliła/udzielił takiej
zgody).
5) Jeśli wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę i podała Pani/Pan swoje dane dotyczące stanu zdrowia dane te będziemy
przetwarzać wyłącznie w celu podjęcia pewnych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy
(przedstawienia oferty) lub wykonania umowy.
6) Jeśli wyraziła Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku w postaci fotografii cyfrowej lub
nagrania wideo, dane te będziemy przetwarzać wyłącznie w celu marketingu produktów i usług własnych (art.6 ust. 1
lit. f RODO)
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
(dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres
wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie. W przypadku
danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody, dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
a) żądania od Administratora Levicare sp. z o.o. dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania
(zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
(zgodnie z art. 21 RODO),
d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
f) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie, o ile podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (dotyczy danych
dotyczących stanu zdrowia oraz przetwarzania wizerunku).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w wymaganym
zakresie może skutkować brakiem możliwości usług, realizowania zleceń

