KLAUZULA INFORMACYJNA- do wystawionych faktur
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r (RODO), informujmy że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
ul. Teatralna 4, NIP: 6342865350, REGON: 364603340 („Administrator”).
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, panem Krzysztofem Laksą (e-mail: klaksa@rik.katowice.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora).
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z:
a) realizacją umowy tj. zakup usługi bądź towaru – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) realizacją czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym:
wystawiania,

przechowywania

faktur

oraz

dokumentów

księgowych

(finansowych)

dotyczących umowy zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
c) udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami - na
podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz do celów archiwizacyjnych.
d) realizacją prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora lub osobę trzecią, w
szczególności obroną przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń w związku z zawartą
umową – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi
teleinformatyczne na rzecz Instytutu, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na
mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków unijnych, w celu rozliczenia środków publicznych).

5) Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu. Wnioski w tym zakresie przesłane mogą być na wskazany powyżej adres e-mail lub
pisemnie – na adres Administratora danych. W celu weryfikacji uprawnienia do złożenia ww. wniosku
Administrator może wymagać podania dodatkowych informacji pozwalających na weryfikację
tożsamości osoby składającej wniosek. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można
z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać,
zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz celu ich przetwarzania.
6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Administrator nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje względem Państwa
zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże jest niezbędne do wystawienia
faktury VAT. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wystawienie faktury VAT.
9) Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
10) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą
przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa ( m.in. prawa
podatkowego) zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji
podatkowej (5 pełnych lat) oraz konieczny do zabezpieczenia dochodzenia przez Państwa
ewentualnych roszczeń.

