W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przekazujemy informację na temat przetwarzania
danych osobowych przekazywanych przy składaniu i realizacji zamówień przez TRANSLAX.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Biuro Tłumaczeń TRANSLAX (ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, NIP: 9671197862).
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, zachowania kontaktu z klientami, udzielenia
odpowiedzi na ewentualne pytania, rejestracji tłumaczeń dokumentów uwierzytelnionych w repertorium
tłumacza przysięgłego. Ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych celów oraz odpowiadających
im prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Dane osobowe uzyskane w toku realizacji zlecenia mogą być w bezwzględnie koniecznym zakresie
udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich
przetwarzaniu (współpracujące z nami biura tłumaczeń i tłumacze indywidualni);
2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę (firmy obsługujące przesyłki
pocztowe, biura rachunkowe i księgowe, firmy zapewniające rozwiązania IT, firmy
obsługujące płatności, banki, operatorzy telekomunikacyjni oraz uprawnione do tego
organy państwowe)
1.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane na zasadzie dobrowolności od momentu ich
uzyskania przez Administratora do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub
gdy się zdezaktualizują.
Osoby udostepniające swoje dane Administratorowi mają prawo wniesienia skargi do UODO jeśli dany
Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
W ramach obowiązujących przepisów, właściciel danych ma następujące prawa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych);
prawo do usunięcia danych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie zapytania, zgłoszenia, uwagi i prośby związane z danymi osobowymi i ich ochroną proszę
kierować na adres: biuro@translax.eu.
Z poważaniem,
Rafał Kwiatkowski | Dyrektor Generalny
tel. +48 (0) 728 203 164, r.kwiatkowski@translax.eu
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