KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z postępowaniem zmierzającym do przedstawienia oferty/ zawarcia umowy/
zawarciem umowy*
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: ORLEN Eko Sp. z o.o. (w dalszej części: „MY“). Można się z nami skontaktować listownie
na adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock lub telefonicznie pod numerem: (24) 256-76-61.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pani/ Pana danych
osobowych - pismenie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, mailowo pod adresem:
daneosobowe.eko@orlen.pl. Dane dot. Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie www.orleneko.pl w zakładce „Kontakty”.
III. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe, otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/ Pana lub Pani/Pana pracodawcy/ podmiotu, który Pani/ Pan reprezentuje. Pani/ Pana
dane osobowe stanowią, w zależności od rodzaju współpracy - dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte
w posiadanych przez Panią/ Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie i są nam niezbędne do podjęcia działań w celu
zawarcia i wykonania Umowy.
IV. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W zależności od relacji nas wiążących oraz funkcji jaką Pani/ Pan pełni, Pani/ Pana dane będziemy przetwarzać:
a. Jeżeli jest Pani/ Pan OSOBĄ FIZYCZNĄ WSKAZANĄ W KRS (CZŁONKIEM ORGANU, PROKURENTEM) LUB PEŁNOMOCNICKIEM
REPREZENTUJĄCYM KONTRAHENTA LUB KLIENTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z NAMI: Pani/ Pana dane będziemy przetwarzać:


w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO1), którym jest: podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania
Umowy; w tym m.in.: weryfikacja oświadczeń złożonych przy zawieraniu Umowy; zapewnienie kontaktu; zachowanie zasad poufności
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; pozyskanie informacji zwrotnej dot. poziomu świadczonych przez nas usług poprzez badanie zadowolenia
klientów; oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;



wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążacych wynikających z przepisów m.in. prawa podatkowego i rachunkowego w związku
z rozliczeniem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b. Jeżeli jest Pani/ Pan OSOBĄ FIZYCZNĄ, W TYM PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PODLEGAJACĄ WPISOWI DO CEIDG,
I/LUB WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI CYWILNEJ - Pani/ Pana dane będziemy przetwarzać w celu:


podjęcia działań w celu zawarcia i wykonania Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest Stroną;



wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążacych wynikających z przepisów m.in. prawa podatkowego i rachunkowego w związku
z rozliczeniem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);



w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania
Umowy; w tym m.in.: weryfikacja oświadczeń złożonych przy zawieraniu Umowy; zapewnienie kontaktu; zachowanie zasad poufności
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; pozyskanie informacji zwrotnej dot. poziomu świadczonych przez nas usług poprzez badanie zadowolenia
klientów; oraz obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

c. Jeżeli jest Pani/ Pan CZŁONKIEM PERSONELU KONTRAHENTÓW LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z NAMI (OSOBĄ
WSKAZANĄ DO KONTAKTU LUB REALIZACJI UMOWY) - Pani/ Pana dane będziemy przetwarzać w celu:


wykonania obowiązków wynikających z umowy z nami, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO),
w szczególności w celu: weryfikacji oświadczeń złożonych przez Stronę Umowy, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych
do realizacji Umowy; zapewnienia kontaktu przy wykonaniu Umowy; wymiany korespondencji; wydania pełnomocnictw do reprezentowania
(jeśli będzie to konieczne); zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie
zaistnienia wzajemnych roszczeń.

V. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi
informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, archiwizacji, rachunkowo-księgowe.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy oraz później przez okres zastrzeżony przepisami prawa, lecz nie
krócej niż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań
podatkowych związanych z zawartą Umową.
VII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Pani/ Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych;
prawo do sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego
interesu.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami lub naszym Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt. I i/lub II).
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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RODO - Rozporządzenie 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
*dot. umów sprzedaży oraz zakupu towarów i usług
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