Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów
przez Visiona Sp. z o.o.

Realizując obowiązki wyrażone w Rozporządzeniu 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
(RODO), pragniemy przekazać następujące informacje:

Zgodnie z RODO podajemy, iż dane osobowe posiadamy na podstawie umów zawartych z Klientami.
Przetwarzane dane osobowe nigdy nie podlegają profilowaniu.
Administratorem danych osobowych powierzonych przez naszych Klientów jest Visiona Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie 31-864, ul. Życzkowskiego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000152517, REGON: 356685516, NIP: 676-22-32-189 (Visiona).
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania
z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, nasi Klienci mogą się z nami
kontaktować poprzez adres email: odo@visiona.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom Visiona przysługują określone prawa, w tym
prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne
ze stanem rzeczywistym, a ponad to, w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – na zasadach
określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w RODO.
Zgodnie z RODO informujemy, że przetwarzanie danych Klientów jest niezbędne w celu wykonania
umowy zawartej z Visiona i że podstawą przetwarzania danych osobowych jest właśnie ta umowa oraz,
że bez przetwarzania tych danych Visiona nie może zawrzeć i wykonywać tej umowy.
Dane osobowe powierzone przez Klientów mogą być przetwarzane przez Visiona w następujących
celach: realizacja warunków umowy, dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku
z realizacją umowy oraz realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego
oraz unijnego.
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania
określonych czynności w związku z realizacją umowy. W przypadku przekazania danych, odbiorca
danych nie będzie upoważniony do wykorzystywania tych danych osobowych w celach marketingowych
czy handlowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów jest prawnie uzasadniony interes Visiona
- przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Visiona oraz realizacja obowiązków prawnych wynikających miedzy innymi
z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Okres przechowywania danych osobowych Klientów zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
 w związku z wykonaniem umowy i ewentualnym dochodzeniem roszczeń i obroną przed
roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu
przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu Cywilnego);
 w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty
księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat).

Organem nadzorczym wobec Visiona w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Nasi Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

