INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM
DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 RODO1 informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Multigo Paweł Kałus oraz
MultiGo sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w 44-200 Rybnik, ul. Józefa Piłsudskiego 6/10.
2. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi
na przesłane pytania lub w innych sprawach poruszonych w formularzu kontaktowym.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony
interes Administratora, jakim jest wysoki poziom obsługi naszych Klientów, w tym udzielanie
odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas danych czy praw
jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres
biuro@multigo.com.pl.

Jednocześnie informujemy, że:
1. Dane będą przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi
wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT, przy czym takie podmioty przetwarzają
dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione
wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich
niepodanie wiąże się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.
3. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia,
ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu.
4. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, jeśli jednak
uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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