Szanowni Państwo,
Wykonując obowiązek informacyjny określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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),
zwane dalej „RODO”, przekazujemy Państwu KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ

Gdynia, 2018-05-25
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zakładu Usługowo-Handlowego TOREX Ryszard Sokołowski

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Zakład Usługowo-Handlowy TOREX Ryszard Sokołowski
ul. Gnieźnieńska 17
84-230 Rumia
Biuro: ul. Hutnicza 36
81-061 Gdynia
NIP 586-101-07-06
tel. 958) 621 07 37
e-mail: torex@torex.net.pl
www.torex.net.pl
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, jednak w sprawach dotyczących
przetwarzania Państwa danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail:
torex@torex.net.pl lub pisemnie na adres biura Administratora.
2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) w celu realizacji zawartych umów lub w związku z wykonywaniem umów zawartych z
Administratorem danych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w
zakresie rozliczeń wynikających z prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ustawy o
rachunkowości (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w szczególności w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub
innym postepowaniu pozasądowym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz osób wskazanych przez Państwo do kontaktu lub innych
osób odpowiedzialnych za realizację umów, mogą być wyłącznie następujący odbiorcy:
a) pracownicy Administratora danych, biorący udział w realizacji umów,
b) podmioty uczestniczące w realizacji umów (podwykonawcy Administratora danych oraz inne
firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi prawne i
podatkowe, informatyczne, banki, ubezpieczyciele),
c) zamawiający w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia i realizacji usług na
podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
d) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Przysługujące prawa osoby, której dane dotyczą
Z zastrzeżeniem właściwych przepisów RODO posiadają Państwo prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d) przeniesienia swoich danych osobowych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy lub brakiem możliwości jej dalszej realizacji.
6. Okresy przechowywania danych osobowych
Administrator danych przechowuje Państwa dane osobowe przez okres współpracy, a po jej
zakończeniu co najmniej przez okres określony przepisami prawa dotyczącymi rozliczeń publicznoprawnych, nie krócej jednak niż do czasu ostatecznego rozliczenia lub przedawnienia ewentualnych
roszczeń wynikających ze wzajemnej współpracy, a w przypadku powstania sporu do jego
ostatecznego zakończenia, tj. skutecznego zakończenia postepowania egzekucyjnego.
7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej w oparciu o odpowiednie zabezpieczenie prawne, którym są standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

