Klauzula informacyjna – Osoby wskazane do realizacji umowy
Na podstawie art. 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 (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.
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu zawarcia i wykonania umowy/porozumienia
zawartej/zawartego pomiędzy SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. K. a podmiotem, który jest Pani/Pana
reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy
w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO), w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celach archiwalnych (dowodowych)
będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe w zakresie zawarcia i wykonania umowy/porozumienia wskazanej
powyżej będziemy przechowywać przez okres: potrzebny do zawarcia umowy/porozumienia,
obowiązywania umowy/porozumienia, do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz
przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny
do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń
wynikającym z przepisów prawa oraz do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów SB
COMPLEX Sp. z o.o. Sp. K. stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w
którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
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.
Otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, który jest Pani/Pana reprezentantem lub
który
wskazał
Panią/Pana
jako
osobę
do
współpracy
w
związku
z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia W przypadku, gdy jest Pani/Pan:

- reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w
dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie/porozumieniu
(w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

- osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem
umowy/porozumienia – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez
w/w podmiot, w tym w umowie/porozumieniu wskazanej/wskazanym powyżej
(w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

