Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie danych osobowych
( Prosimy o zapoznanie się z jej treścią )
Administratorem Danych Osobowych jest KAMSOFT Mazowsze sp. z o.o. , 02-798 Warszawa, ul. Pod Lipą 4 lok. 3,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr
0000229955, REGON: 140073542, NIP: 9512139214 reprezentowana przez Grzegorza Jankowskiego – Prezesa
Zarządu ( dalej Spółka ).
Spółka przetwarza dane osobowe w oparciu o przepisy:
• 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),
• Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
• Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Kodeks cywilny ).
Kontakt ze Spółką możliwy jest w następujący sposób:
• na adres biura ( zawarty w pierwszym akapicie niniejszej informacji ) pocztą tradycyjną,
• telefonicznie na numer 22 859 72 53,
• za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@mazowsze.kamsoft.pl
Dane osobowe pozyskane przez nas (przy podpisywaniu umów cywilno-prawnych, transakcji handlowych )
wykorzystujemy w następujących celach: procedowania umów, badania jakości wykonywanych usług, wykonania
innych obowiązków prawnych takich, jak generowanie i przechowywanie dokumentów sprzedaży oraz innych
dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminach i formie przewidzianej przepisami przez
czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art. 6ust.1b RODO).
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez okres wykonywania
obowiązków, np. do wystawienia faktur (art. 6 ust. 1c RODO), przez okres, w którym przepisy nakazują nam
przechowywać dane (art.6 ust.1c RODO), w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom, przez czas trwania
umowy a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w
przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania takich
postępowań (art. 6 ust. 1f RODO), w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż
naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi, przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z
umowy (art. 6 ust. 1f RODO), w celu marketingu bezpośredniego, przez czas trwania umowy (art. 6 ust. 1f RODO)
oraz w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w celu weryfikacji
wiarygodności płatniczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub
rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (art.6 ust.1b
RODO). W przypadku zawarcia z nami kolejnej umowy - w celu weryfikacji Państwa danych posiadanych już
przez nas przed jej zawarciem - przez czas trwania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1f RODO).
Wszystkie osoby – pracownicy Spółki - przetwarzające dane osobowe posiadają upoważnienia do przetwarzania
danych wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz są obowiązane do zachowania tajemnicy.
Państwa dane osobowe przetwarzane są także przez Spółkę Kamsoft S.A. jako właściciela praw licencyjnych do
wszystkich systemów aptecznych, medycznych oraz finansowo-księgowych i kadrowo płacowych, jakie
dystrybuujemy i wdrażamy dla naszych klientów. Jest to niezbędne ze względu na proces licencjonowania tych
produktów, w którym wyłącznym dysponentem prawa do udzielania licencji jest Kamsoft S.A.
Dla zapewnienia ciągłości i stabilności serwisu w ogólnopolskiej sieci serwisu produktów Kamsoft S.A.
dystrybuowanych przez Spółkę oraz z racji posiadania wspólnego systemu teleinformatycznego do obsługi sprzedaży,
w tym wspólnej centralnej kartoteki towarów i kontrahentów Państwa dane przetwarzane są również przez spółki
zależne Kamsoft S.A. z naszej grupy kapitałowej - to jest: KAMSOFT POMORZE, KAMSOFT PODLASIE, KAMSOFT
WARMIA, MERIDO.

_________________________________________________________________________________________________________
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie danych osobowych Kamsoft Mazowsze sp. z o.o.
Strona 1 z 2

Mają Państwo prawo do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Państwa dane osobowe, przetwarzane są jedynie w celu wykonywania umowy współpracy ze Spółką. Podawanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy współpracy. W przypadku odmowy podania
danych Spółka nie będzie mogła świadczyć jakichkolwiek usług , ponieważ obowiązek wskazania danych wynika z
przepisów m. in. prawa w zakresie podatków.
Zakres danych zbieranych do współpracy to: imię/imiona, nazwisko, NIP, REGON, KRS, adres, nr telefonu, adres email.
Dane osobowe przekazywane są do urzędów które tego wymagają (Urząd Skarbowy, ZUS) lub innych organów
publicznych, a także sądów, komorników - jedynie na podstawie wynikającej z przepisów prawa.
Spółka korzysta z podwykonawstwa w zakresie usług księgowych oraz kadrowo – płacowych. Wiąże się to z
ujawnieniem danych niezbędnych do realizacji powyższych usług tym podmiotom, jednak podwykonawcy ci
zobowiązani są do zachowania tajemnicy w kwestii powierzonych danych oraz przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
Dane osobowe w Spółce oraz dane kontrahentów nie są przekazywane do państwa trzeciego oraz nie podlegają
profilowaniu.
Współpracujący ze Spółką mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Spółka przechowuje dane osobowe przez okres 5 pełnych lat od zakończenia współpracy z kontrahentem jako
spełnienie wymogów ustawy o rachunkowości.
Celem niniejszego dokumentu jest realizacja obowiązku informacyjnego. Nie ma konieczności kontaktowania się ze
Spółką ani wypełniania dodatkowych dokumentów - wystarczy zapoznać się z informacjami powyżej.
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