KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Enco sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 13,
KRS nr 0000065187 (dalej: Enco). Faktyczne czynności związane z przetwarzaniem danych
osobowych wykonuje Prezes Zarządu Enco sp. z o.o. oraz osoby upoważnione przez
administratora.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) pełni Pan Wojciech Trzonkowski, adres
e-mail: koordynator@grupaenco.pl, tel: 225437263
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c,
e oraz art. 9 ust. 2 pkt b i h Rozporządzenia.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
b) umożliwienia zawarcia umowy z Enco,
c) w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
d) w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego,
celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych
osobowych będą:
a) Osoby i podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli;
b) Osoby i podmioty działające w związku z korzystaniem przez wykonawców ze środków
ochrony prawnej;
c) Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, organy
państwowe);
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz 3 lata po jej zakończeniu
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich
danych oraz prawo do:
a. sprostowania danych;

b. usunięcia danych, z zastrzeżeniem wyłączeń wskazanych w art. 17 ust. 2 RODO;
c. ograniczenia przetwarzania danych;
d. żądania przeniesienia danych w przypadku wskazanym w art. 20 ust. 1 RODO,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach przewidzianych w art. 21
RODO.

8. Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane w toku postepowania, w razie gdy uzna ona, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Osobie, której dane osobowe będą przetwarzane, przysługuję prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadku powzięcia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Enco.
10. Podanie danych osobowych jest: wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy.
11. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapoznałam/zapoznałem się

………………………………………………………………………
data, podpis

