INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA KONTRAHENTA I JEGO PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (pozyskiwanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) oraz art. 14. ust. 1
i 2 (pozyskiwanie danych w sposób inny niż osoba, której dane dotyczą) 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) (Dz. U. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej
jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o.
ul. Kąpielowa 70, 30-698 Kraków, tel. 12 254 78 11; e-mail: uzdrowisko@uzdrowisko.krakow.pl NIP: 675000-06-39 REGON: 000289414 KRS: 0000283693.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez: e-mail iod@uzdrowisko.krakow.pl lub
pisemnie na adres administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
1) w przypadku gdy jest Pani/ Pan Kontrahentem Administratora:
a) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

•

dokonywania zakupów materiałów, produktów i usług u kontrahentów, w oparciu o zawierane
umowy i ich wykonywanie – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

•

związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu
wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 z późn. zm.);

•

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
2) w przypadku gdy jest Pani/ Pan pracownikiem/współpracownikiem Kontrahenta:

a) Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko
służbowe/funkcja, dane pracodawcy, adres e-mail, numer telefonu;

b) Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub zostały udostępnione przez
naszego kontrahenta, którego Pani/Pan reprezentuj;
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Twoim
pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem (podstawa prawna art.
6 ust. 1 f) RODO – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci zapewnienia
prawidłowego wykonywania zobowiązań umownych).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych:
• podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. dostawcy usług
teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe oraz kancelaria radców prawnych);
c)

4.

5.

6.

7.
8.

• podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu
będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres przedawnienia roszczeń
określony w przepisach prawa.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych
z zawarciem i realizacją umowy.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani do profilowania.

