KLAUZULA INFORMACYJNA
– ZAKUP TOWARÓW/USŁUG (DOKUMENTY ROZLICZENIOWE)

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej zwany „RODO”, niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Proekologicznych Sektora
Naftowego „CPN EKOSERWIS” sp. z o.o. z siedzibą w Czerwieńsku przy ul. Naftowej 1, NIP: 97306-74-218, REGON: 971285090, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000041644.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest
Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f),
w szczególności dotyczących wykonania zawartej przez Administratora z osobą trzecią umowy.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być, w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych
w niniejszej informacji, udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom świadczącym usługi na rzecz
Spółki, (w szczególności: usługi informatyczne, usługi prawne) oraz innym uprawnionym podmiotom,
wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane
do odbiorców w państwach trzecich lub organizacji międzynarodowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują
przechowywanie danych, w szczególności dotyczących przedawnienia roszczeń, czy obowiązków
podatkowych.
5.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Ma Pani/Prawo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego
w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, a także możliwość skorzystania z sądowej ochrony swoich praw.
7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym,
ani warunkiem zawarcia umowy, jednak brak ich przekazania może uniemożliwić Administratorowi
jej wykonanie.

8.

Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji,

w tym o profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
9.

Dane do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych: rodo@cpnekoserwis.pl

