Klauzula informacyjna dla pracowników stron/y umowy

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Administratorem Danych Osobowych jest MEDOS Paweł Buławka spółka komandytowa,
(dalej: ADO). Dane kontaktowe: ul. Magazynowa 3, 86-200 Chełmno, tel.: +48 56 691 20 68
Pani/Pana dane osobowe, przekazane przez podmiot z którym Pan/Pani współpracuje stanowią, w
zależności od rodzaju współpracy: dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez
Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie, dane dotyczące
reprezentacji podmiotu.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO, w zależności od rodzaju współpracy,
w następujących celach:
a) wykonania obowiązków wynikających z umowy, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń
złożonych przez podmiot z którym Pan/Pani współpracuje, w tym potwierdzenia posiadanych
kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany
korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ADO, kontroli należytego
wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i
higieny pracy,
b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ADO a
Panią/Panem lub pomiędzy ADO a podmiotem z którym Pan/Pani współpracuje.
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w tym wynikających z przepisów
podatkowych.
Podstawą prawną przetwarzania przez ADO Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w
pkt 3 powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes ADO (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO podmiotom z nim współpracującym
(odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i
przesyłek, usługi ochrony osób
i mienia, usługi prawne oraz organom państwowym i
samorządowym w granicach przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów prawa, ale nie krócej
niż do wygaśnięcia roszczeń związanych z umową.
Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania,
d) prawo wniesienia sprzeciwu;
- które zostaną zrealizowane przez ADO na zasadach opisanych przepisami prawa.
8.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres
Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „IOD”, lub na adres e-mail: medos@serwisiod.pl.

*Należy wpisać nazwęOferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta
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