Klauzula informacyjna – Dostawcy
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą
przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 35-026 Rzeszów.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z zawarciem i obsługą
umów, jak również utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia umowy i
utrzymywania relacji biznesowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest fakt zawarcia umowy lub podjęcie
czynności przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacja obowiązków wynikających z
przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
oraz prawnie uzasadniony interes SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. K., jakim jest utrzymanie relacji
biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku zrealizowanej inwestycji, Pani/Pana dane
osobowe mogą być przetwarzane również w celu obsługi gwarancyjnej (art. 6 ust. 1 lit b. lit. c
RODO) – podstawa prawna wynikająca z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń
podatkowych, tj. do 5 lat, licząc od dnia końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin
płatności podatku (w sytuacji zawartej umowy pomiędzy stronami) lub do momentu wniesienia
sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją.
Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie
teleinformatycznym, prawnym, ubezpieczeniowym, księgowym, naszych podwykonawców
oraz do podmiotów uprawnionych do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, sprostowania,
przenoszenia (w zakresie danych przetwarzanych w związku z zawartą umową) i usunięcia, a
także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

