Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych reprezentanta lub pełnomocnika
kontrahenta
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spó łka Murator IBS sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa (dalej: „Spó łka”). W
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należ y kontaktować się pisemnie na
adres Spó łki.
Cele przetwarzania
Spó łka przetwarza Pani/Pana dane w celu w celu:
oraz podstawa

zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Spó łką, a [KONTRAHENT], któ rego jest
prawna
Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem - podstawę prawną przetwarzania
przetwarzania
stanowią prawnie uzasadnione interesy Spó łki (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

wypełnienia obowiązkó w prawnych ciąż ących na Spó łce w związku z zawarciem i
wykonywaniem umowy, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisó w prawa
w tym m.in. z ustawy Ordynacja podatkowa, ustaw podatkowych, przepisó w o
rachunkowoś ci (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Spó łką, a
[KONTRAHENT], któ rego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem - podstawą
prawną przetwarzania danych jest niezbędnoś ć przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Spó łki, któ rym jest moż liwoś ć dochodzenia przez niego roszczeń
(art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Kategorie danych
Spó łka przetwarza następujące kategorie danych osobowych: zwykłe: identy ikacyjne,
osobowych
służ bowe dane kontaktowe, stanowisko służ bowe, dane podmiotu reprezentowanego.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom ś wiadczącym usługi na zlecenie
Spó łki (np. ś wiadczącym usługi w zakresie wsparcia IT), a takż e podmiotom ś wiadczącym
Spó łce usługi doradcze lub pomocy prawnej.
Przekazywanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcó w znajdujących się w pań stwach
danych poza
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani do organizacji międzynarodowych.
Europejski Obszar
Gospodarczy
Okres
Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
przechowywania
wynikających z umowy zawartej pomiędzy Spó łką, a [KONTRAHENT], w imieniu któ rego
danych
Pani/Pan działa lub przez okres wymagany przepisami prawa.
Prawa osoby, której
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ż ądania ich
dane dotyczą, w tym
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek
prawo sprzeciwu
administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora.
W celu skorzystania z powyż szych praw należ y skontaktować się z administratorem.
Przysługuje Pani/Panu ró wnież prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Informacje o
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji
Informacja o wymogu
Podanie
danych
jest
wymogiem
ustawowym,
w
zakresie
okreś lonym
podania danych
w przepisach powołanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Spó łką a
[KONTRAHENT], któ rego jest Pani/Pan reprezentantem lub pełnomocnikiem jest konieczne
do realizacji tego celu – bez podania danych nie jest moż liwe zawarcie oraz wykonywanie tej
umowy.
Oś wiadczam, ż e zapoznałem się z przedstawioną mi treś cią informacji administratora danych osobowych dotyczącą
przetwarzania moich danych osobowych, w któ rej wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz
przyjmuję do wiadomoś ci spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych.
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Podpis

