KLAUZULA INFORMACYJNA dla Strony zawartej z nami umowy

Zgodnie z treścią art. 13 i 14 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 RODO), informujemy, że w związku z zawarciem
pomiędzy nami umowy, przekazywane nam dane osobowe osób uczestniczących w jej
zawarciu i realizacji przetwarzane są u nas według poniższych zasad:
1) Administratorem Danych Osobowych jest EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. (e-mail:
info@emulex.pl) z siedzibą przy ul. Czesława Tańskiego 16 w Stargardzie (73-102) (dalej
EMULEX).
2) W sprawach ochrony danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - dr
Marleną Płonką, pod adresem mplonka@centrum.stargard.pl lub w naszej siedzibie.
3) Dane osobowe osób reprezentujących stronę umowy oraz wyznaczonych do kontaktowania
się z nami przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji
niniejszej umowy.
4) Źródłem pochodzenia przekazywanych do nas danych osobowych jest strona umowy.
Kategorie danych osobowych zawierają dane osobowe określone w zawartej pomiędzy
stronami umowie oraz dane kontaktowe niezbędne do realizacji niniejszej umowy.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej pomiędzy
stronami umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów
o obowiązku ich archiwizacji. Okresy te mogą być przedłużone w przypadku potrzeby
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji umowy.
6) Osoby, których dane podlegają przetwarzaniu w ramach realizacji zawartej pomiędzy nami
umowy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i
przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania - wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt w naszej
siedzibie pod adresem wskazanym w pkt. 1 lub mailowo na adres:
mplonka@centrum.stargard.pl
7) Niezależnie od powyższego, osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają, iż
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji naszej umowy.
9) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, jeżeli obowiązek udostępnienia danych
wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące dla nas usługi w
zakresie oraz celu zgodnym z realizacją zawartej z Państwem umowy.

