KLAUZULA INFORMACYJNA
w zakresie przetwarzania danych osobowych
w FABRYCE PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, że:

I.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. z siedzibą w Będzinie,
ul. Sielecka 1.

II.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Jako administrator będziemy przetwarzać dane:
w celu realizacja procesów handlowych, w tym utrzymywania kontaktów handlowych, procesu przygotowania,
realizacji oraz rozliczania wiążących strony umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO.

III.

Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy z administratorem danych będą przetwarzane przez okres
niezbędny do prawidłowej realizacji umowy, a nadto przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia
związane z tą umową.

IV.

Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

V.

Odbiorcy danych
Do danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy ochrony mienia, firmy
prawnicze, firmy informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód firmy
księgowe itp. – które to podmioty współpracują z administratorem na podstawie odrębnych umów.

VI.

Informacja o podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych jest obowiązkiem wynikającym z aktu
normatywnego wskazanego w preambule.

VII.

Prawo do usunięcia danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej
danych osobowych, a administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane
osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, albo jeżeli
zachodzi inna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.
Wniosek o usunięcie danych pracownik zobowiązany jest złożyć na piśmie administratorowi danych
osobowych.
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