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Informacja dla Klientów - art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niemiec Jacek, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Przesiębiorstwo Wielobranżowe PEGGY – Jacek Niemiec, 95-061 Dmosin 8a, NIP: 833-00012-25, e-mail: peggy@peggy.com.pl (dalej jako „Administrator”).
2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe z uwagi na:
1) korzystanie przez Panią/Pana z naszych usług/nabycie naszych produktów, tj. w celu zawarcia i wykonania
umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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 dalej: Rozporządzenie) przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia
przedawnienia roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy;
2) wykonanie ciążących obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np.:
a) wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
b) udzielenie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem; przez okres realizacji
obowiązków (np. wystawienia faktury, rachunku) oraz przez okres, w którym przepisy nakazują
przechowywać dane (np. przepisy podatkowe);
3) uzasadniony prawny interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, np. w celu marketingu
bezpośredniego, przez okres trwania umowy.
3. Może Pani/Pan udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych przez
Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy, tj.:
1) podmiotom przetwarzającym, m.in.:
a) dostawcom usług IT w zakresie software;
b) podmiotom zapewniającym obsługę serwisową oprogramowania;
c) producentom oprogramowania IT;
d) podwykonawcom wspierającym przy wykonaniu zamówień;
e) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną;
f) podmiotom zapewniającym obsługę kadrowo-księgową Administratora;
g) podmiotom prowadzącym działalność kurierską – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
h) podmiotom przewozowym – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
i) dostawcom oferowanych przez nas produktów.
2) innym administratorom, m.in.:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
b) podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie, w
jakim staną się administratorem danych.
c) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów
na Pani/Pana rzecz wpłaconych środków pieniężnych lub w celu zapewnienia działania usługi Polecenia
Zapłaty;
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5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Pani/Pana rzecz wybranej
usługi/dostarczenia produktu, jak również do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń z umowy. Jeżeli
udzielił Pan/Pani zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail/telefon
przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody
marketingowej.
7. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych; a także
3) prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one
udostępnione.
9. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia
sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
10. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej ma Pan/Pani prawo cofnąć ją w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do
dnia jej cofnięcia.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (co nie dotyczy zgody
marketingowej, która jest dobrowolna i w każdym czasie może być cofnięta). Podanie danych jest
dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia na Pani
rzecz wybranej usługi/nabycia wybranego towaru. W
przypadku nie wyrażenia zgody marketingowej nie ponosi Pan/Pani żadnych konsekwencji.
13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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Informacja dla Osób, które udzieliły tylko zgodę marketingową, a nie są
Klientami - art. 13 RODO
W związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych w
zakresie imienia i nazwiska/numeru telefonu oraz adresu e-mail, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2
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),
informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niemiec Jacek, prowadzący działalność gospodarczą
pod Przesiębiorstwo Wielobranżowe PEGGY – Jacek Niemiec, 95-061 Dmosin 8a, NIP: 833-000-12-25,
e-mail: peggy@peggy.com.pl (dalej jako „Administrator”).
2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu przesyłania komunikatów marketingowych na podstawie
udzielonej przez Panią/Pana zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu
Europejskiego i Rady 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 - dalej: Rozporządzenie).
3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom przetwarzającym:
1) Dostawcom usług IT w zakresie software;
2) Producentom oprogramowania IT;
3) Podmiotom zapewniającym obsługę serwisową oprogramowania;
4) Podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną.
4. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na
otrzymywanie komunikatów marketingowych.
6. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej ma Pan/Pani prawo cofnąć ją w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody do
dnia jej cofnięcia.
7. W każdym czasie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one
udostępnione.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest sprzeczne z przepisami prawa.
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10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie powyższych zgód jest w pełni dobrowolne, a
ich nie wyrażenie nie powoduje dla Pani/Pana żadnych negatywnych konsekwencji.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
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Informacja dla Partnerów/Dostawców/Wykonawców/Zleceniobiorców
- art. 13 RODO
1.
Niemiec Jacek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przesiębiorstwo Wielobranżowe PEGGY –
Jacek Niemiec, 95-061 Dmosin 8a, NIP: 833-000-12-25, e-mail: peggy@peggy.com.pl
(dalej jako „Administrator”) jest administratorem danych osobowych
Dostawcy/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Partnera.
2. Przetwarzanie danych osobowych Dostawcy/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Partnera odbywa się wyłącznie w
celu:
1) realizacji umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu
Europejskiego i Rady 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 - dalej:
Rozporządzenie) – przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres do dnia przedawnienia
roszczeń wynikających z zawarcia i wykonania umowy, względnie dochodzenia roszczeń;
2) wykonania ciążących obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, np.
zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego w ramach rękojmi lub gwarancji przez okres realizacji obowiązków
oraz przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywać dane (np. podatkowe), jak również okres, w
którym Administratorowi przysługują stosowne uprawnienia.
3. Odbiorcą danych osobowych Dostawcy/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Partnera mogą być podmioty
współpracujące, tj.:
1) podmiot przetwarzający:
a) dostawcom usług IT w zakresie software;
b) podmiotom zapewniającym obsługę serwisową oprogramowania;
c) producentom oprogramowania IT;
d) podwykonawcom wspierającym przy wykonaniu zamówień;
e) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc podatkową i pomoc prawną;
f) podmiotom zapewniającym obsługę kadrowo-księgową Administratora;
g) podmiotom prowadzącym działalność kurierską – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
h) podmiotom przewozowym – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy;
i) dostawcom oferowanych przez nas produktów.
2) inny administrator:
a) podmiot prowadzący działalność pocztową;
b) podmiot prowadzący działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zapłaty
wynagrodzenia;
c) podmiot współpracujący przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych
– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
d) właściwy organ Administracji Skarbowej, właściwy oddział ZUS, NFZ (gdy
Administrator w związku z zawarciem umowy jest płatnikiem podatku, płatnikiem składek, ewentualnie także
dla potrzeb księgowych/podatkowych).
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Zleceniodawcy/Zleceniobiorcy do państw
trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5. Dane osobowe Wykonawcy/Dostawcy/Zleceniobiorcy/Partnera przechowywane będą przez okres realizacji
umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa (np. obowiązki księgowe) albo przez okres
przedawnienia roszczeń z umowy, względnie okres konieczny dla dochodzenia roszczeń wynikających z
niniejszej umowy.
6. Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca/Partnera w każdym momencie ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych; a także
3) prawo do przenoszenia danych.
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7. Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca/Partner ma prawo żądania informacji o swoich danych osobowych
oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione.
8. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Wykonawca/Dostawca/Zleceniobiorca/Partnera ma prawo
wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
9. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę/Dostawcę/Zleceniobiorcę/Partner jest dobrowolne, jednak
niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości zawarcia i wykonania umowy.
10. Dane Osobowe Dostawcy/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Partnera nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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