KLAUZULA INFORMACYJNA FAKTURY VAT
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka ARBET Investment Group
Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn, zwana
dalej: „Administratorem”.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia faktury VAT.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wystawienia faktury
VAT. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) – dalej: „RODO”, oraz na podstawie art. 106e pkt.1
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 112
ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 ordynacji podatkowej
tj. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego a
następnie będą archiwizowane.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w ramach grupy kapitałowej.
6. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, w tym organom
państwowym oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych
osobowych. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców
rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe w myśl RODO w państwie trzecim. Podmioty te mogą również
wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze
podmioty, które mogą przetwarzać je w państwie trzecim. Do kategorii
odbiorców, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy
oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Administratorem, świadczące
usługi takie jak: obsługa administracyjna, obsługa prawna, obsługa
informatyczna.
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo
do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w tym
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

