
 

 

 

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców/wykonawców 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A informuje, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Tworzyw Sztucznych „Artgos” S.A. 

w Brzozowie z siedzibą przy ul. Rzeszowska 20, 36- 200 Brzozów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@artgos.pl 

3. Celem przetwarzania jest: 

a. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. podjęcie działań przed zawarciem umowy zlecenia/o świadczenie usług/o dzieło 

oraz jej realizacji; 

b. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w 

związku z zatrudnianiem zleceniobiorców/wykonawców, w szczególności na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego; 

c. Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w przypadku ewentualnych sporów, w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony 

praw, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie naszych roszczeń 

i obrona naszych praw. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. Obsługa prawna; 

b. Osoby zatrudnione w Spółce, upoważnione do przetwarzania danych w ramach wykonywanych 

obowiązków służbowych; 

c. Zewnętrzne firmy świadczące usługi ochrony mienia; 

d. Dostawcy usług IT, w tym dostawcy oprogramowania niezbędnego do przetwarzania danych lub 

systemów chmurowych, w których przechowywane są dane oraz dostawcy usług polegających na 

obsłudze przepływu poczty elektronicznej; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia 

umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) 

będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu 

cywilnego. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem 

ich niepodania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej. 

 

 

 

 


