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Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z zawartą umową lub tuż przed jej zawarciem.
Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci informacje, o tym, dlaczego i w
jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz o prawach, jakie Ci w związku z tym przysługują.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy „UNIVERSUM” Spółdzielnia Pracy. Nasz adres to ul. Woźna 15a, 61-777 Poznań, tel. 61 853 19 43
Możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub pod adresem e-mail: info@universum-poznan.com.pl
Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
W momencie kiedy zlecasz usługi Universum, prosimy Cię o podanie danych osobowych, aby móc wywiązać się z przyjętych wobec Ciebie
zobowiązań.
Informacje te gromadzimy, aby móc zawrzeć i prawidłowo realizować umowę między Tobą, a nami (artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO).
Twoje dane przetwarzamy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w związku z naszym prawnie
uzasadnionym interesem, którym jest ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Mając na względzie Twój interes, prawa oraz wolności, biorąc również pod uwagę interes Universum zapewniamy, że dołożyliśmy starań, aby
przetwarzanie danych w powyższym celu nie ingerowało nadmiernie w Twoją prywatność, jak również nie stanowiło dla Ciebie nadmiernej
uciążliwości.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane są przetwarzane przez Universum zależnie od charakteru dokumentów, w których dane te występują.
- dla dokumentów, które Universum przetwarza w związku z realizacją obowiązków księgowych i podatkowych związanych z odrębnymi
przepisami prawa przez czas wskazanych w odpowiednich aktach prawnych regulujących funkcjonowanie tych dokumentów
- dla dokumentów, które Universum przetwarza w związku z realizacją zleconych usług oraz zawartych umów przez okres wskazany w
funkcjonującym w Universum systemie jakości.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Pozyskane od Ciebie dane udostępniamy:
- podmiotom współpracującym z Universum przy realizacji powierzonych przez Ciebie usług
- ZUS, MSWiA – kiedy upoważnisz nas do reprezentowania Twojej osoby w związku z realizacją wypłaty zasiłku pogrzebowego
- uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych
- USC – kiedy upoważnisz nas do reprezentowania Twojej osoby w związku z zarejestrowaniem zgonu osoby zmarłej w USC
- BACK – kiedy upoważnisz nas do załatwienia formalności związanych z pochówkiem na cmentarzach komunalnych miasta Poznania
- SZPITALOM- kiedy upoważnisz nas do odbioru ciała osoby zmarłej
Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?
Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw.
Jakie prawa Ci przysługują?
Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
- abyśmy udzielili Ci informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli je przetwarzamy, możesz zażądać,
- abyśmy udzielili Ci dostępu do tych danych,
- abyśmy jeszcze raz udzielili Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.
Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je niezwłocznie
sprostowali.
Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.
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Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
- Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,
- uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali,
- dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już
niepotrzebne,
Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie. Twoje dane będziemy wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes
publiczny.
Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją
szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało, do czasu ustalenia czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.
Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczymy ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, chyba, że
będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.
Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje
żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności
przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.
Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Twoje żądania zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od chwili wniesienia żądania.
Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, prosimy, abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności.
Możemy to wyjaśnić.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

