Katowice, 13.12.2018r.
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. , informujemy że:
1. Administratorem pozostawionych przez Państwa danych osobowych jest:
Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice
Tel. +48 32 251 01 12
e-mail: simptestcert@simptest.com.pl
2. W razie pytań i/lub wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzanych
przez Administratora Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:
simptestcert@simptest.com.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji
podstawowych zadań wynikających z działalności Organizacji tj.:
• Certyfikacji zgodności wyrobów
• Certyfikacji stałości własności użytkowych
• Certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji
• Oceny maszyn
• Odbiorów technicznych
• Działalności szkoleniowej.
4. Zgodnie z RODO Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
• Państwa dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit a,
• Realizacji umowy współpracy z Administratorem art.6 ust. 1 lit. b,
• Realizacji przez Administratora obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 lit. c
• Danych pozyskanych przez Administratora ze źródeł publicznie dostępnych
(tj. GUS, KRS).
5. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie: imienia i nazwiska,
stanowiska, nazwy i adresu reprezentowanej firmy, adresu e-mail, numeru telefonu, nr
NIP firmy.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści przechowywanych przez
Administratora Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także w przypadku stwierdzenia niezgodności ich
przetwarzania z przepisami RODO prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym także w formie profilowania.
9. Dodatkowo zapewniamy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak
najlepsze środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami.
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