Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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, dalej: RODO) informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chemar Rurociągi Sp. z o.o., 25-953
Kielce, ul. Olszewskiego 6, tel. + 48 41 367 58 00, e-mail: sekretariat@chemar-piping.pl

2.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt za
pomocą adresu e-mail: rodo@chemar-piping.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
•

zawarcie i wykonanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

•

wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg
podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych
oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania
danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja
podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku
dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o
rachunkowości)

•

obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
(zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) jako prawnie uzasadniony interes Chemar
Rurociągi Sp. z o.o.

4.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z nim współpracującym,
w szczególności świadczącym usługi: prawne, informatyczne, doręczania korespondencji
i przesyłek, bankowe (w zakresie realizacji płatności) oraz podmioty upoważnione do ich
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy
państwowe.

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:
•
•
•

obowiązywania umowy,
do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających
z przepisów prawa,
do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

6.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do
żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
bądź sprzeciwu co do ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone
zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje administrator.

7.

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich
przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
przy ul. Stawki 2.
8.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa
podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane nie będą profilowane.

