Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – umowy cywilnoprawne
(klienci/kontrahenci)
…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
…………………………………………………………………………
Jednostka organizacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest WORD w Krośnie z siedzibą w
Krośnie, przy ul. Tysiąclecia 7;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail - iod@wordkrosno.pl, tel. 665208173;
3) ) Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: zawarcie i realizacja umowy
(wystawienie faktury).
Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy1 oraz realizacja
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze2. w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, a także prawnie
uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej polegający na właściwym i sprawnym
realizowaniu zawartych umów, porozumień, toczącej się współpracy w związku z
wyznaczeniem reprezentantów Stron i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynację i realizację umowy3
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
- wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania
swoich obowiązków służbowych,
- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie
zawartych umów, w tym producentowi oprogramowania ……..;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania umowy, okres wynikający z
przepisów rachunkowo-podatkowych, które mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy, a
także przez okresy wynikające z: przepisów kancelaryjno-archiwalnych i Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
prawo do ograniczenia przetwarzania;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

1

art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U.
2018 poz. 1025, z późn. zm.), ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.), ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm., ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.).
3
art. 6 ust. 1 lit f) RODO
2

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest
Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości zawarcia umowy;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

Przyjmuję do wiadomości:

………………………………..
Data

………………………….……..
Podpis osoby

