
Klauzula informacyjna
DLA PODWYKONAWCÓW REAKTO PSA

SYNOPSIS:

Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy podwykonawców REAKTO PSA
Akceptacja treści niniejszej klauzuli jest dobrowolna, jednakże wyrażenie
zgody na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych jest
niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a tym samym brak akceptacji jej
treści uniemożliwia Państwu współpracę z nami. Tym samym prosimy o
zapoznanie się z pełną treścią klauzuli poniżej, która przedstawi m.in. zakres
przetwarzania Państwa danych osobowych, cel ich przetwarzania a także
prawa i obowiązki (Państwa oraz Administratora) z tym związane.

Gdyby jakiekolwiek treści niniejszej klauzuli były dla Państwa niejasne,
prosimy o kontakt z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych (kontakt poniżej).

Pełna treść klauzuli

Informuję, że REAKTO PSA, jako administrator przetwarza informacje, które na
gruncie 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 (dalej jako „RODO”), mają charakter danych
osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, poniżej podaję informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. Poniższa informacja
uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych
Klientów, Kontrahentów, Partnerów Biznesowych Administratora oraz osób
działających w imieniu ww. podmiotów.

W świetle powyższego informujemy Państwa, iż:

1. ADMINISTRATOR I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH



Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest REAKTO PSA,
adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, NIP: 6751739447, REGON: 387564754, adres
e-mail: contact@reakto.eu

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ramienia Administratora jest Bartosz
Kosiński, adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, adres e-mail: rodo@reakto.eu

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo
kontaktować z Administratorem pod adresem e-mailowym contact@reakto.eu lub
na adres do korespondencji: REAKTO PSA, adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków lub
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym
rodo@reakto.eu lub na adres do korespondencji: REAKTO PSA, adres: os. Avia 8/54,
31-877 Kraków

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w
następujących celach:

1. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy - do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub przez wymagany
przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które ze zdarzeń
będzie trwać dłużej;

2. Prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji niezbędnej w
trakcie inicjowania współpracy, realizacji umowy oraz po jej ustaniu -
Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celu
kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia
korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej
sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na
umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami, z
którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo
zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na
podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);

3. wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków (zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. c RODO) - Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się
z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami
prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów z
zakresu prawa podatkowego;



4. Archiwalnych i dowodowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO) -
Państwa dane mogą być przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia
informacji, w celu wykazywania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora. Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub
zarzutami.

4. ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ PRZETWARZANIA:

1. Imię i Nazwisko
2. Numer telefonu
3. Adres korespondencyjny / adres zameldowania
4. Adres e-mail
5. Posiadane kompetencje/kwalifikacje do realizacji umowy wraz z dowodami

na ich posiadanie
6. Nr PESEL/NIP
7. Inne dane wymagane przepisami prawa niezbędne do prawidłowego

ewidencjowania realizacji umowy
8. Wzór podpisu

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez różny czas, w zależności od celu,
dla którego dane osobowe zostały zebrane i są przetwarzane:

● Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy - do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub przez wymagany
przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które ze zdarzeń
będzie trwać dłużej;

● Prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji niezbędnej w
trakcie inicjowania współpracy, realizacji umowy oraz po jej ustaniu -
przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres
istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak
niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z
korespondencją;

● Dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem
obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających
wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak do czasu ich
przedawnienia;

● Dane przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych - do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa
archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie
trwać dłużej.



6. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą od Państwa, podmiotu
działającego w Państwa imieniu lub z publicznych baz danych. Wynikają one ze
zgłoszenia chęci zatrudnienia w REAKTO PSA Jeśli to nie Państwo przekazali nam
te dane, prosimy o jak najszybszy kontakt z Administratorem lub Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych w celu natychmiastowego usunięcia Państwa
danych z bazy.

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

● Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora,
● Instytucje państwowe, w przypadku jeżeli wymagają tego wiążące

Administratora przepisy prawa;
● Banki – w celu dokonania rozliczeń;
● Podmioty świadczące usługi pomocy prawnej na rzecz Administratora;
● Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie – w razie konieczności

przesłania do Państwa korespondencji pocztowej;
● Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora:

podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości, dostawcy usług IT,
podmioty świadczące usługi wysyłki korespondencji elektronicznej.

8. PRAWO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o
swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej
chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, w dowolnej formie, w szczególności
wysyłając e-mail do Administratora danych.

9. PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH

Na podstawie RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z
przetwarzaniem danych osobowych

● Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
● Prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
● Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia

zapomnianym),
● Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
● Prawo do przenoszenia danych.



Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w
dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w
dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora lub
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa powyżej będą przysługiwać Państwu
w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju
przetwarzania i jego podstawy prawnej.

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych narusza przepisy prawa, mają Państwo także prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. OBOWIĄZKOWY CHARAKTER PRZETWARZANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu
świadczenia usług na rzecz REAKTO PSA

10. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Mogą Państwo podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu
danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Administrator jest do tego
uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa lub za Państwa uprzednią
zgodą.


