Klauzula informacyjna dla klientów
Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej „RODO” niniejszym, zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Browar Portowy Sp. z o.o. NIP
5862277825, Regon 221710101, 81-371 Gdynia, Bulwar Nadmorski, ul. Nowowiejskiego 2,
tel. 733 000 355, mail. krzysztof@browarportgdynia.com, zwany dalej Spółką,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy
lub w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
b) w przypadku udzielenia dobrowolnych zgód dotyczących realizowania marketingu
bezpośredniego: w celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta
elektroniczna, wiadomości sms, newsletter) przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer) i automatycznych systemów
wywołujących, treści marketingowych, w tym informacji handlowych. Podstawę prawną
przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO;
c) w przypadku zapytania ogólnego, ofertowego lub rozpatrzenia reklamacji, w celu
udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotów
współpracujących z Spółką w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej
działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie
zainteresowanych osób lub ustosunkowania się na złożoną reklamację przez Klienta;
d) w przypadku obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń wobec Klienta odstąpienia od
umowy, zapobiegania oszustwom prawnie usprawiedliwiony interes administratora lub
podmiotów współpracujących z Spółką - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
e) w przypadku działań księgowo-podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów
prawa ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne podane przez
Panią/Pana dane, będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia realizacji usług, o których
mowa w pkt. 2, w szczególności do utrzymywania kontaktów za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych, do wykazania faktu zawarcia umowy przed organami państwowymi, dla
archiwizowania w elektronicznym i papierowym rejestrze umów Spółki przez okres
wymagany przepisami prawa,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty uczestniczące
w realizacji usług, jak:
- firmy świadczące usługi wsparcia IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne;
- firmy księgowe świadczące usługi obsługi księgowej;
- firmy transportowe i taksówkarskie w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub
przesyłki kurierskiej;
- firmy (kancelarie) prawnicze świadczące usługi doradztwa prawnego i zastępstwa
procesowego,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w punkcie 2 klauzuli.
Okres przetwarzania danych przez administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub

zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną
przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym
okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po
upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane,
6) decyzje na podstawie Pani/Pana danych osobowych będą mogły być podejmowane w
sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będą one wywoływać względem
Pani/Pana skutków prawnych ani w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać,
7) przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu
realizacji świadczonych przez Spółkę usług,
8)
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej
w rozumieniu RODO,
9)
Spółka zapewnia, że Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko osobom, które
posiadają niezbędne wiedzę o zasadach przetwarzania tych danych i zobowiązanym do
zachowania ich poufności, jak również, że wdrożyła odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, który
odpowiada ustalonym ryzyko,
10)
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
W przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
12) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może
Pani/Pan zwrócić się na adres podany w pkt. 1 niniejszej klauzuli. Ponadto, Spółka udostępnia
adres e-mail: krzysztof@browarportgdynia.com osobom, których dane osobowe są
przetwarzane przez nią w celu zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem ich
danych.
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