Zasady przetwarzania danych osobowych serwisantów kas fiskalnych
1.

Niniejszym informujemy, w wypełnieniu obowiązku z art. 13 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" (dalej jako „RODO”), że każdy z autoryzowanych
serwisantów urządzeń fiskalnych Novitus zarejestrowany jest w bazie serwisantów COMP S.A. Oddział Nowy Sącz, a firma
COMP S.A. przetwarza jego dane w zakresie podstawowych danych serwisanta tj. imię i nazwisko, nr PESEL, fotografia w
powiązaniu z danymi kontaktowymi e-mail oraz danymi firmy, na rzecz której serwisant pracuje. Dane aktualnie
autoryzowanych serwisantów dostępne są do wglądu na indywidualnych kontach firm serwisowych na stronie
https://extranet.novitus.pl.

2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Przetwarzanie powyższych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 pkt. 1 c 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 (Rozporządzenie
RODO) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących. W ramach
wykonywania obowiązków wynikających z Rozdziału 3 zawartego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013
r. w sprawie kas rejestrujących, COMP S.A. zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących.
Przetwarzanie danych osobowych serwisantów urządzeń fiskalnych Novitus odbywa się w zakresie określonym w w/w
przepisach i wg ustalonych wzorców. Baza serwisantów jest zabezpieczona z zachowaniem wymogów określonych w
Rozporządzeniu RODO.
3. Administrator danych osobowych
Administratorem wskazanych powyżej danych osobowych jest COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116,
02-230 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS; 0000037706, kapitał zakładowy – 14.795.470 PLN,
REGON: 012499190, NIP: 5220001694. Adres do korespondencji w zakresie dotyczącym urządzeń fiskalnych i systemów
sprzedaży: COMP SA Oddział Nowy Sącz, NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz.
Adres e-miał: rodo@novitus.pl tel.: 18 4440720.
4. Okres przechowywania danych
Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy z COMP SA w zakresie serwisu urządzeń fiskalnych i
posiadanych przez serwisanta uprawnień. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli
COMP SA uzna, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na wypadek potrzeby wykazania tego
przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie można określić jednoznacznego terminu usunięcia danych (treści wiadomości email lub sms).
5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem
Jeżeli nie chce Pan/Pani dalszego przetwarzania Pana / Pani danych osobowych w sposób wskazany powyżej, prosimy
skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@novitus.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień
będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować, a przyjęcie żądania będzie podlegać weryfikacji pod względem
zgodności z przepisami szczególnymi, to jest z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas
rejestrujących. Wyżej wymieniony akt prawny uniemożliwia realizację części ogólnych uprawnień w zakresie przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych. Złożenie takiego wniosku może się wiązać z cofnięciem obejmujących Pana / Panią uprawnień
serwisowych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,











prawo do żądania usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani
dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli) - jednakże wykonanie tego uprawnienia jest wyłączone przez
przepis szczególny Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących a także
będzie skutkowało cofnięciem nadanych przez nas uprawnień serwisowych,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie
danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy
nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie) jednakże wykonanie tego uprawnienia jest ograniczone
przez przepis szczególny w postaci Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas
rejestrujących,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec
przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani
szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego
sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy
przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na
podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
podmiotowi),
prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z
prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego).

6. W celu wykonania powyższych praw prosimy kierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@novitus.pl. Proszę pamiętać,
że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.
7. Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych
Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem posiadania uprawnień serwisowych.
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