KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU STRON UMOWY
DZIAŁAJĄC ZGODNIE 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 (dalej: RODO) NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE
1.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo SIMET Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia Góra.

2.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych
i realizacji praw w sposób opisany na stronie internetowej: https://www.simet.com.pl/pl/inspektor-ochrony-danych-osobowych.

3.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, stanowisko, nr tel. służbowego, e-mail służbowy.

4.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej;
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

5.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora,
podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu
wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a
także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie
będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną
działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia.

7.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania,
f)
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

8.

WYMÓG PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia umowy.

9.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

