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Warszawa, maj 2018

Szanowni Paƒstwo,

w zwiàzku z tym, ˝e od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiàzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przep∏ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporzàdzenie o ochronie danych), poni˝ej przekazujemy informacje dotyczàce danych osobowych.
WejÊcie w ˝ycie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) nie spowoduje zasadniczych zmian
w warunkach korzystania z us∏ug Êwiadczonych przez AGAP Sp. z o.o. z/s w Warszawie (dalej „AGAP”).
Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w zwiàzku ze Êwiadczonymi przez AGAP us∏ugami, jest AGAP.
Pe∏ne dane rejestrowe AGAP znajdujà si´ w stopce niniejszego pisma. Kontakt z Administratorem jest mo˝liwy za
pomocà poczty elektronicznej: IOD@agap.pl
Twoje dane uzyskaliÊmy od Ciebie – zosta∏y nam przekazane przy zamawianiu przez Ciebie us∏ug Êwiadczonych przez
AGAP. Dane osobowe b´dà przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO.
Pami´taj, ˝e podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezb´dne do korzystania z us∏ug. Twoje dane
przetwarzamy jedynie w zwiàzku z wykonaniem umowy o Êwiadczenie us∏ug i tylko w zakresie, w jakim jest to niezb´dne
w celu wykonania umowy o Êwiadczenie us∏ug. Podstawà przetwarzania danych jest ta w∏aÊnie umowa.
Twoich danych osobowych nie przetwarzamy w innych celach, przekazujemy je jedynie podmiotom, których przedmiotem dzia∏alnoÊci jest dostarczanie przesy∏ek.
Danych nie przekazujemy i nie przechowujemy w Paƒstwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W ka˝dej chwili mo˝esz cofnàç ka˝dà udzielonà nam zgod´ na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia
negatywnych konsekwencji. Mo˝esz to zrobiç wysy∏ajàc e-mail lub przesy∏ajàc wiadomoÊç pocztà tradycyjnà na
wskazane powy˝ej dane kontaktowe. Cofni´cie zgody nie wp∏ywa na legalnoÊç wczeÊniejszego (przed cofni´ciem
zgody) przetwarzania Twoich danych.
Zgodnie z przepisami przys∏ugujà Ci nast´pujàce prawa:
• prawo do ˝àdania dost´pu do Twoich danych osobowych;

• prawo do sprostowania danych, je˝eli dane przetwarzane przez Administratora sà nieprawid∏owe lub
niekompletne;
• prawo do ˝àdania usuni´cia danych lub ograniczenia przetwarzania;
• prawo do ˝àdania od nas, aby Twoje dane zosta∏y przeniesione do innego administratora danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu promocji naszych us∏ug
lub produktów;
• prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas Twoich danych – jeÊli uznasz, ˝e robimy to niezgodnie
z prawem – do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. do Prezesa Urz´du Ochrony
Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe b´dà przetwarzane przez okres trwania umowy i do czasu up∏ywu terminu przedawnienia
roszczeƒ, ale nie krócej ni˝ przez 5 lat, co wynika z ustawy o rachunkowoÊci.
Twoje dane osobowe mogà byç przekazane, ale nie muszà, do nast´pujàcych kategorii odbiorców danych przetwarzajàcych dane w imieniu AGAP: partnerzy handlowi, firmy windykacyjne, banki, firmy drukujàce korespondencj´,
podwykonawcy AGAP, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujàce dokumenty, firmy zajmujàce si´ badaniami
opinii klientów, partnerzy Êwiadczàcy us∏ugi techniczne.
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