Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna SOUVRE POLSKA Sp. z o.o.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO* informuję, że przysługują
Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez SOUVRE POLSKA Spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Al. Okrężna 8 (adres do
doręczeń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724652, kapitale zakładowym
5.000,00 zł, posługującą się NIP 5562774235, REGON 369795440, BDO 000399899 (dalej: Spółka)
Pani/Pana danych osobowych:
■
■

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Souvre Polska Sp. z o.o. , tel. (52) 358 15 00,
mail bok@souvre.pl
Iod: iod@souvre.pl

■

Pani/Pana dane zostały udostępnione Spółce bezpośrednio przez Panią/Pana lub przez naszego
kontrahenta, którego Pan/Pani reprezentuje/ jest pracownikiem/współpracownikiem w związku z
wykonywaniem przez Spółkę umowy łączącej Administratora oraz podmiot, który Pan/Pani
reprezentuje/ którego jest pracownikiem/współpracownikiem.

■


Spółka będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie
reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
stanowisko.


■




■

W przypadku, w którym umowa została zawarta z Panią/Panem, dane osobowe przetwarzane będą
w związku z realizacją umowy, stosownie do:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w celu podjęcia na Pani/ Pana żądania działań zmierzających do zawarcia
umowy między Spółką, a Panią/ Panem jako dostawcą lub kontrahentem Spółki lub gdy jest to
niezbędne do wykonania takiej umowy łączącej Panią/ Pana ze Spółką.)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu Spółki tj. w celach: dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w przypadku
sprzedaży wierzytelności, w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym zewnętrznym i
wewnętrznym oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony mienia, w celu optymalizacji warunków współpracy Spółki z
kontrahentami, a także w celu realizacji polityki takiej współpracy,
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych tj. w celach
księgowo podatkowych i innych wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
W przypadku kiedy jest Pan/Pani pracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta, Spółka
będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią – na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy łączącej
Spółkę oraz podmiot, /którego jest Pan/Pani pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie
oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie
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wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę
przed roszczeniami.
■

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Spółki
usługi związane z wykonywaniem danej umowy, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe,
prawnicze, audytowe, informatyczne, itp., a także właściwe organy uprawnione do otrzymania
danych na podstawie przepisów prawa.

■

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów
określonych powyżej tj.:
w zakresie wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Spółce – przez czas wykonywania
tych obowiązków przez Spółkę, w tym przez czas konieczny do realizacji zlecenia, a także przez
czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać
dane,
w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki
– do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego
przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.,
w zakresie wynikającym z realizacji umowy – przez czas niezbędny do zawarcia i wykonania
umowy. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub
obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę. Po tych okresach dane będą przechowywane
jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.






■

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych i sprzeciwu.

■

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

*Rozporządzenie (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).
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