I.

Zał nr 9 - Klauzula Informacyjna dla osób kontaktowych klientów handlowych
METAL WORK POLSKA SP. Z O.O.
WSTĘP

Zgodnie z rozporządzeniem 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 (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),
w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób
przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

II.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (zwanym dalej ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Metal Work Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (62-081
Przeźmierowo), przy ulicy Szamotulskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000025754, o kapitale zakładowym 200.000 PLN, NIP: 7822211666, REGON: 634202508,
zwana dalej Metal Work Polska.
W celu kontaktu o wysłanie wiadomości email pod adres: metalwork@metalwork.pl lub za pomocą poczty
tradycyjnej na adres firmy.

III.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem
wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do
Ciebie ofert w ramach naszej współpracy.
Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, łączącej nas z reprezentowanym
przez Ciebie klientem handlowym;
– art. 6 ust. 1c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich
rozliczenia finansowe, w tym podatkowe,
-art. 6 ust. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów ,
takich jak wykonanie łączącej nas z reprezentowanym przez Ciebie klientem handlowym.
Odbiorcą Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni za
przetwarzanie Twoich danych. Ewentualne przetwarzanie danych poprzez firmy zewnętrzne zostanie
poprzedzone analizą bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych a następnie potwierdzone poprzez
podpisanie umowy przetwarzania.

IV.

TWOJE PRAWA

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas współpracy.
Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia
sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia
przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z
pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy łączącej nas z reprezentowanym przez Ciebie
klientem handlowym, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych,
a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art.
118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

VI.

PODSUMOWANIE

ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami.
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