KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOSTAWCÓW
„WAWRZASZEK ISS SP. Z O.O.” SP. K.
W związku z Rozporządzeniem 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
(ogolne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), „Wawrzaszek ISS Społka z ograniczoną odpowiedzialnoscią” społka
komandytowa przekazuje ponizsze informacje.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora: „Wawrzaszek ISS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka
komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Leszczyńskiej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
0000539689, posiadająca numer NIP 9372637477 i numer REGON 241784124.
Z Administratorem danych można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: rodo@wiss.com.pl lub pod adresem
korespondencyjnym: ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała.
Informacje podanie w klauzuli dotyczą Dostawców, przez co rozumie się osoby, ktore są dostawcami prowadzącymi jednoosobową
działalnosc gospodarczą oraz osoby, ktore występują w imieniu lub na rzecz dostawcow, ich pracownicy lub wspołpracownicy.
Administrator przetwarza dane w następujących celach:

1) Realizacja wszelkich czynności poprzedzających zawarcie umowy z Dostawcą / Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich

2)
3)
4)
5)
6)

czynności związanych z umową (np. zarządzanie zamówieniami, fakturowanie); Podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w stosunku do
prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze; Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w stosunku do osób działających w imieniu lub na
rzecz Dostawców (uzasadniony interes Administratora polega na możliwości realizacji czynności przed podpisaniem umowy /
realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy z Dostawcą); Okres przechowywania: przez czas współpracy Administratora
z Dostawcą / przez czas trwania umowy.
Kontakt pomiędzy osobami działającymi w imieniu lub na rzecz Administratora i Dostawcy; Podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO –
uzasadniony interes w postaci możliwości kontaktu z osobą działającą w imieniu lub na rzecz Dostawcy w sprawach związanych ze
współpracą; Okres przechowywania: na okres niezbędny do realizacji przedmiotu kontaktu.
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi ze współpracą biznesową; Podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony
interes w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Okres przechowywania: Do momentu przedawnienia
roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących Administratora i Dostawcę.
Wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawnych; Podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Okres
przechowywania: Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku prawnego (np. podatki, złożenie odpowiednich
deklaracji oraz ich weryfikacja przez organy administracji skarbowej).
Archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez Ustawę o
rachunkowości. Podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwe przepisy Ustawy o rachunkowości; Okres przechowywania:
przez 5 lat liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
Bezpieczeństwo i ochrona mienia oraz osób przebywających na terenie zakładu Administratora; Podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
– uzasadniony interes w postaci zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie zakładu
Administratora; Okres przechowywania: do 3 miesięcy od dnia rejestracji wizerunku przez monitoring wizyjny, a w przypadku, w
którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
przepisów prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Przetwarzane są następujące kategorie danych: przekazane przez Dostawcę bezpośrednio; otrzymane od Dostawcy, w imieniu lub na
rzecz którego osoba, której dane dotyczą, działa; udostępnione w publicznych rejestrach.
W szczególności są to dane takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres pocztowy, nazwa firmy, nazwa stanowiska,
wizerunek utrwalony na nagraniach monitoringu zakładu Administratora, NIP.
Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie, jeśli jest do tego zobowiązany przepisami prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a także nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1)
2)
3)
4)
5)

Dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeśli dane o osobie są przetwarzane,
jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO);
Do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a
za kolejne administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
Do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia
niekompletnych danych (art. 16 RODO);
Do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeśli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich
przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
Do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
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6)

7)
8)

Do przenoszenia danych – otrzymania w powszechnie używanym formacie danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła
administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody
osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
Do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora,
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO);
Do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed
cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane
kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
1)
2)
3)

Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/p/kontakt;
Telefonicznie: (22) 531 03 00
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