KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA REPREZENTANTA KONTRAHENTA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako
„RODO”, informuję, że:
1)
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sedeka z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowskiej 4
lok. U6B (dalej jako „Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres: ul Grzybowska 4 lok.
U6B (00-131 Warszawa) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: centrum@sedeka.pl;
2)
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych; kontakt do IOD: iod@sedeka.pl;
3)
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, jeśli występuje Pani/Pan w roli: osoby reprezentującej
kontrahenta Administratora będącego stroną umowy zawieranej przez z Administratorem, osoby reprezentującej
potencjalnego kontrahenta Administratora zmierzającego do zawarcia umowy z Administratorem, osoby wskazanej
przez potencjalnego kontrahenta lub kontrahenta Administratora do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów
przyszłych lub już zawartych z Administratorem,
4)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy zawartej między
Administratorem a kontrahentem Administratora, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczeń z niej wynikających, jak też w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
a) prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO związanych
m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości;
5)
w przypadku, gdy Administrator pozyskuje Pani/Pana dane osobowe od potencjalnego kontrahenta lub kontrahenta
Administratora (tj. gdy nie pozyskuje ich bezpośrednio od Pani/Pana) informujemy, że pozyskiwane są kategorie
danych niezbędne do realizacji przez Administratora celów wskazanych w pkt 4) powyżej, i mogą to być dane
następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, stanowisko, miejsce pracy oraz inne dane przekazane
przez kontrahenta lub kontrahenta Administratora,
6)
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty
uczestniczące w realizacji umowy, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, doradcy prawni i finansowi,
audytorzy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
jego poleceniami;
7)
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG), a w takim przypadku Administrator zagwarantuje wymagane prawnie środki ochrony danych
osobowych, którymi mogą być (w zależności od przypadku): I) przekazanie danych do podmiotu zlokalizowanego w
państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, zgodnie
z wymaganiami art. 45 RODO, II) przekazanie danych realizowane na podstawie zawartej z podmiotem trzecim umowy
o transfer danych opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję
Europejską, III) przekazanie danych realizowane w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa
w art. 47 RODO. Osobie, której dane są przekazywane w powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do
uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń. Więcej informacji dotyczących stosowanych przez
Administratora środków bezpieczeństwa w przypadku przekazywania danych poza obszar EOG można uzyskać
kontaktując się drogą elektroniczną na adres iod@sedeka.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora;
8)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany
z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową oraz przez czas zastrzeżony przepisami prawa, w tym przepisami
podatkowymi i przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej;
9)
na zasadach przewidzianych w RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;
10)
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11)
podanie danych osobowych w celach realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów jest
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych, w zależności od roli przez Panią/Pana pełnionej, może skutkować
brakiem możliwości zawarcia umowy między Administratorem a kontrahentem Administratora, odmową realizacji lub
nienależytą realizacją takiej umowy; podanie danych w celach wynikających z przepisów prawa jest obligatoryjne na
podstawie przytoczonych przepisów prawa;
12)
wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana
dane nie będą podlegały profilowaniu.

