KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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) (dalej
„RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZOWER Sp. z o.o. z siedzibą w 44-207 Rybniku,
ul. Podmiejska 75 tel. 324330722.
II. kontakt do inspektora ochrony danych lub osoby wyznaczonej jako specjalista ds. ochrony danych osobowych
w ZOWER Sp. z o.o.: iod@zower.pl, tel. 324330722 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I.
III. Cele i podstawy przetwarzania
dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

w celu zawarcia i realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy, w szczególności dla
zweryfikowania prawidłowej reprezentacji strony umowy, dokonywania ustaleń operacyjnych, rozliczenia
wynagrodzenia, realizacji procedury reklamacyjnej, wymiany korespondencji, w tym elektronicznej
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
w celu prowadzenia negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków współpracy, prowadzenia postępowania
przetargowego, składania ofert na wykonanie usług, sprzedaż i zakupu produktów, prowadzenia
działalności marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie uzasadnionym interesem ZOWER
jest prowadzenie działalności gospodarczej;
w
celu
realizacji
obowiązków
prawnych
wynikających
z
przepisów
podatkowych
i rachunkowych, w szczególności w zakresie właściwego udokumentowania transakcji na potrzeby
rozliczeń podatkowych, przygotowania sprawozdania finansowego Spółki (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO);
w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest dochodzenie roszczeń
lub obrona przed roszczeniami);
w celu prowadzenia postępowań administracyjnych, których stroną jest Spółka (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. c i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest realizowanie praw strony w postępowaniu),
w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy (w tym m.in.: utrwalenia wizerunku oraz
ewentualnego przeprowadzenia szkolenia BHP),
w celu przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO,
gdzie uzasadnionym interesem Spółki jest realizacja obowiązków korporacyjnych, zapewnienie
możliwości wykazania zgodności działalności z prawem).

IV. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz
otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt II.
Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

V. Okres przechowywania danych
Dane Użytkowników oraz Wykonawców będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej
celów przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa
nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do
dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi, nie dłużej jednak niż 6 lat.
VI. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1.
2.
3.
4.

podmiotom z Grupy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
partnerom biznesowym, klientom i potencjalnym klientom, czyli firmom, z którymi współpracujemy oferując
lub świadcząc nasze usługi;
instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PIP;
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) – dostawcom oprogramowania, systemów IT
oraz przestrzeni serwerowej, a także aplikacji wykorzystywanych przez Spółkę, kancelariom prawnym,
firmom ochroniarskim, windykacyjnym.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG
Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej:
EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia
dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności
bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie
Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych
osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec
których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze
standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy
z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule
umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul
umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez
Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V
RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach
w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
VIII. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi udział w danym postępowaniu zakupowym
lub zawarcie umowy czy też niemożnością realizacji praw, które mogą Pani/Panu przysługiwać.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

