KLAUZULA INFORMACYJNA DO SPEŁNIANIA WOBEC OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY
KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW W ZWIĄZKU Z NAWIĄZYWANIEM WSPÓŁPRACY Z
KLIENTEM/KONTRAHENTEM, W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH OD TAKIEJ OSOBY

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest
Podlaska Sieć Internetowa Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Piastowskiej 11, 15207, NIP: 9662090998, REGON: 200828780.
2. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można
uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie: za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej,
przesyłając
informację
na
adres:
biuro@psi.epodlasie.net, listownie i osobiście pod adresem: ul. Piastowska 11, 15—207
Białystok.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy z podmiotem, w
imieniu którego Pani/Pan występuje. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu
kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym współpracy z
klientem/kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora,
podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i
wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i
rozliczenia tej współpracy, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres
przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
6. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od podmiotu, z którym realizujemy współpracę w imieniu
którego Pani/Pan występuje. Są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych
Administratorowi przez ten podmiot (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres email).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych
decyzji, w tym profilowania.
Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami
…………………………………………………………………
Data, Imię i nazwisko

