Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby,
której dane dotyczą
Szanowny/a Pan/Pani,
Zgodnie 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 zwane dalej RODO
uprzejmie informuję, iż:
1) Administratorem/Podmiotem przetwarzającym* Pani/Pana danych jest Suwary S.A. w
Pabianicach z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. P. Skargi 45/47,
2) Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych: Ewa Czerw tel.: tel. 42 225 22 31, e-mail:
rodo@suwary.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i realizacji praw
i obowiązków wynikających z zawartej umowy w tym obowiązków publicznoprawnych
ciążących na adminstratorze danych osobowych w związku z umową. Zgodnie z art. 6 ust.1
RODO będzie to:
•
•
•

zawarcie i wykonanie umowy, biznesowy tj. nawiązania lub zachowania relacji
biznesowych, (pkt b)
rozliczenie danin publicznoprawnych; (pkt c)
archiwizacja wymagana przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz
przepisów wykonawczych; (pkt c)

4) Odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą:
a) Pracownicy Administratora udzielający odpowiedzi
pośrednictwem strony www zapytania ofertowe

na

skierowane

za

b) organom i urzędom państwowym lub samorządowym – w zakresie

świadczonej usługi,
c) podmiotowi świadczącemu na rzecz firmy usługi księgowe, audytorskie,

prawne, informatyczne oraz inne usługi do wykonania których są
niezbędne dane osobowe,
d) innym podmiotom uprawnionych do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane będą/nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej,
6) Okres przetwarzania i przechowywania Dane osobowe przetwarzane są przez czas

niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do momentu udzielenia odpowiedzi
albo w przypadku zawarcia umowy przez okres jej realizacji Umowy. Po zakończeniu
umowy, dane osobowe są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz
okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po
upływie 6 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych
(prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki
wskazanej w art. 6 ust. 1e oraz art. 9 ust. 1g),
9) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzanie, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowania
przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust.
2a),
10) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na
zapytanie ofertowe.

