Klauzula informacyjna kontrahenta
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej RODO), informuję iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SANEO S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa
Nowowiejskiego 5, 61-731.
2) SANEO S.A. wyznaczyła inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail
iod@meedy.pl w każdej sprawie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w związku z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia
lub zabezpieczenia roszczeń;
c) w związku z realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów
prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz podmioty
trzecie, w szczególności: podmioty świadczące usługi kadrowo-księgowe, bankowe, podmioty świadczące usługi
teleinformatyczne, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie,
archiwizacyjne, niszczenia dokumentów oraz podmioty na rzecz których Spółka świadczy usługi w zakresie
realizacji umowy o współpracy.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania
danych.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą
przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, prawa
podatkowego).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości
zawarcia umowy.
9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
10) Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679.

