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Informacja dot. przetwarzania danych osobowych dla osób reprezentujących Stronę umowy zawartej
z Przedsiębiorstwem Produkcyjnym i Usługowo-Handlowym „NOWA” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej
oraz osób wyznaczonych przez Stronę umowy do kontaktu w zakresie obsługi umowy
Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1 z późn. zm.), w skrócie RODO informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku
TOŻSAMOŚĆ
z zawartą umową jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne i Usługowo-Handlowe
ADMINISTRATORA
„NOWA” Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej.
Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:
DANE KONTAKTOWE
a. listownie na adres siedziby administratora: ul. Teatralna 9/416, 41-200
ADMINISTRATORA
Sosnowiec;
b. telefonicznie pod numerem: 32 266 96 58 lub 32 293 31 76;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: nowa@nowa.sosnowiec.pl .
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pan/Pani skontaktować w następujący sposób:
DANE KONTAKTOWE
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nowa.sosnowiec.pl
INSPEKTORA OCHRONY b. listownie na adres siedziby administratora.
DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w PPiU-H
„Nowa” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.
Dane osobowe osób reprezentujących Stronę umowy i/lub osób
wyznaczonych do kontaktu będą przetwarzane w celu realizacji umowy.
CELE I PODSTAWA
W związku z tym będziemy przetwarzać Pana/Pani dane, aby kontaktować
PRAWNA
się w bieżących sprawach związanych z wykonaniem umowy oraz realizacji
PRZETWARZANIA
ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

ODBIORCY DANYCH

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Pana/Pani dane osobowe są
wyłącznie podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie
przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z administratorem
danych, w szczególności podmiot zapewniający usługę hostingu poczty
elektronicznej – EXPRO Sp. z o.o. , ul. Kolista 25, 40-486 Katowice oraz
podmiotom uprawnionym do obsługi doręczeń (Poczta Polska, kurierzy itp.).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania
umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez
okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe, tj. przez 5 lat, po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. W przypadku dochodzenia
roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia.
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo
żądania od Administratora:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych;
a. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
b. usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanego okresu lub
ograniczenia ich przetwarzania.
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Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH
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1.

Podanie danych osób reprezentujących Stronę umowy jest niezbędne do
zawarcia umowy a brak tych danych może spowodować niemożność
zawarcia umowy. Podanie danych osób wyznaczonych do kontaktu
w zakresie umowy jest dobrowolne.

Jeżeli administrator nie uzyskał danych osobowych bezpośrednio od
Pana/Pani, informujemy, że dane osobowe zostały uzyskane od Strony
umowy, która wskazała Pana/Panią jako osobę kontaktową w celu obsługi
ŹRÓDŁO POCHODZENIA
zawartej z PPiU-H „Nowa” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej umowy. Dane
DANYCH OSOBOWYCH
osobowe, które zostały przekazane to: imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja
oraz służbowe dane kontaktowe (m.in. adres poczty elektronicznej, numer
telefonu).
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