OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH
W związku z rozpoczęciem z dniem 25.05.2018 r. stosowania 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) (dalej
Rozporządzenie), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży,
ul. Spokojna 9A, zwanym dalej NOVUM, tel. 86 216 98 00, e-mail: sekretariat@novum.pl, WWW: www.novum.pl.
2. Inspektor ochrony danych: Aneta Dłużniewska, tel. 602 214 800, iod@novum.pl.
3. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w niezbędnym zakresie w celach:
- prowadzenia negocjacji,
- utrzymania kontaktu,
- obsługi zapytań ofertowych,
- wykonania umowy zawartej pomiędzy NOVUM a podmiotem, którego jest Pani/Pan pracownikiem
lub reprezentantem,
- organizacji i obsługi szkoleń i konferencji,
- analitycznych i statystycznych,
- zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób, obiektu i mienia,
- ewentualnego dochodzenia i obrony roszczeń,
- realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym z mocy prawa, podmiotom współpracującym
z NOVUM w zakresie realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa w pkt 3, a także podmiotom świadczącym
na rzecz NOVUM usługi konserwacyjno-serwisowe systemów i sprzętu IT, ponadto świadczącym usługi audytorskie,
kurierskie i pocztowe oraz innym podmiotom, z którymi NOVUM podejmie współpracę w zakresie niezbędnym dla
właściwej realizacji celów przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wszystkich działań związanych
z realizacją celów przetwarzania oraz po zakończeniu tego okresu, jeżeli NOVUM będzie to tego zobowiązane na mocy
odrębnych przepisów prawa.
6. NOVUM zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, tzn. umożliwia wgląd do Pani/Pana
danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do
przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych.
7. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania danych przez NOVUM przed datą
cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych znacznie
utrudnia/uniemożliwia współpracę pomiędzy NOVUM, a podmiotem współpracującym, którego jest Pani/Pan
reprezentantem lub uniemożliwia przebywanie na terenie NOVUM.
10. Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia, ani
profilowaniu.
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