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Załącznik nr 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia
2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych,
dalej: RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest firma KOMEN – Zakład Zduński Krzysztof Jaśko (dalej:
Komen) z siedzibą przy ul. Bronowickiej 31, 30-084 Kraków, NIP: 6772081697, tel. 507054446, e-mail:
rodo@komen.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wyłącznie w zakresie
umożliwiającym realizację usług świadczonych przez firmę Komen. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz stanowi warunek realizacji w/w usług.
3. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie lub obowiązujących przepisów
prawa. Dane przechowywane będą na zabezpieczonych serwerach i nośnikach.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia
celu ich przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. związanych z prawem księgowym i
podatkowym czy z upływem terminu przedawnienia roszczeń).
5. Każda osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia tych danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do uzyskania informacji nt.
celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania.
6. Każda osoba, której dane będą przetwarzane, w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów RODO
w związku z przetwarzaniem tych danych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji
świadczonych przez firmę Komen usług i/lub w celu realizacji zamówień, tj. producentom i/lub dystrybutorom
nabywanych za pośrednictwem firmy Komen urządzeń i materiałów oraz firmom świadczącym usługi dostawy
tych urządzeń. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedłożoną mi powyżej klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
moich danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w zakresie w tej klauzuli określonym.

……………………………………………
(data i podpis osoby zawierającej umowę)

