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Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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: RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1) wskazujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Global
ERP Migration Center Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
adres: ul. Generała Bohdana Zielińskiego 22, 30-320
Kraków, wpisana pod numerem KRS 0000982547

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z
RODO, w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia lub
rozliczania usług zgodnie z umową na podstawie art. 6
ust. 1 lit b) i c) RODO,

b. w celu nawiązania kontaktu w związku z dochodzeniem
ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową /
świadczonymi usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO,

3. Kontakt w sprawie danych osobowych pl.odo@avenga.com
4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do

państw trzecich, poza obszar EOG. Przekazanie takie
będzie realizowane zgodnie z wymogami Rozdziału V
RODO, na podstawie m.in. adekwatnych klauzul umownych.

5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom zewnętrznym upoważnionym na podstawie
przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym, z którymi
Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora
dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych. Wszelkie wnioski w tym zakresie
prosimy kierować na adres pl.odo@avenga.com

7. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Źródłem Pana/Pani danych osobowych jest nasz partner
biznesowy, czyli Pana/Pani firma, z którą zawarliśmy umowę
na świadczenie usług.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do realizacji umowy.

10. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie
czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

Pursuant to art. 14 par. 1 and 2 of Regulation 2016/679 of the European
Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of
natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation) (Journal of Laws UE L119/1) we inform that:

1. The Controller of your personal data is Global ERP Migration Center
Sp. z o.o, with a registered office in Cracow, Gen. B. Zielińskiego 22,
30-230 Kraków, KRS: 0000982547

2. Your personal data will be processed in accordance with the GDPR
in order to:
a. sign and execution of contract and delivery or reconciliation of

services in accordance to art. 6 par. 1 letter b) and c) of the
GDPR

b. have a contact channel for execution of potential claims
connected with the contract in accordance to art. 6 para. 1 letter
f) of the GDPR,

3. Contact email for personal data protection issues:
pl.odo@avenga.com

4. Your personal data may be transferred outside the EU/EEA. The
data will be properly protected under requirements of GDPR
Chapter V, including - where applicable - approved standard
contractual clauses for natural person protection

5. Controller is entitled to transfer your personal data to other
recipients based on law requirements and to those entities where
the Controller has signed data processing agreements.

6. You are entitled to request from the Controller to access your
personal data, its correction, removal, limitation of processing and
data transferring. All requests in this area shall be sent to
pl.odo@avenga.com.

7. You have a right to place a complaint to President of the Office of
Personal Data Protection

8. We have received your personal data from our business Partner,
i.e. your company with which we have concluded a contract for the
provision of services.

9. Providing your personal data is voluntary, however necessary for
contract execution

10. There will be no action undertaken in relation to you involving
automated decision making, including profiling.
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