Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez NOVAGO Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest NOVAGO Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, ul.
Grzebskiego 10, e-mail: novago@novago.pl (zwana dalej „Spółką”). Podane dane osobowe
będą przetwarzane w celu kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. („Regulacje"). Z administratorem można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Przetwarzamy dane osobowe, które są podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego
przeznaczonego do wpisywania danych osobowych, który jest zamieszczony na naszej stronie
internetowej. Podane dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, identyfikacyjnych oraz
w celu realizacji ewentualnie zawartej umowy.
Dane podane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane przez czas
niezbędny do celów kontaktowych lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, w zależności
od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Dane przetwarzane w związku z zawarciem
umowy i dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres trzech lat od
daty zakończenia umowy, a dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od
zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy. Dane
osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom,
którym Spółka zleciła usługi przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, Administrator nie będzie
podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem
profilowania. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy Regulacji. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale
niezbędne w celu kontaktu z Panią/Panem.

