WERSJA 2 z dnia 01.10.2021r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KIEROWCÓW
Zgodnie 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, iż:
Kto jest administratorem danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Przemysłu
Ziemniaczanego SA z siedzibą w Niechlowie (56-215) przy ul. Przemysłowej 8, zwana dalej
„Administratorem” lub „Spółką”. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ppz-niechlow.pl lub na
adres siedziby z dopiskiem „IOD”.
Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane do:
✓ organizacji pracy, obiegu dokumentów, zapewnienia obsługi administracyjnej oraz
informatycznej, przekazywanie danych w celach komunikacyjnych, prowadzenia
ewidencji korespondencji oraz rejestru umów – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO),
✓ dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą
prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO).
Pani/Pana dane kontaktowe przetwarzane są w związku z Pani/Pana funkcją lub relacją
z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Dane te pozyskaliśmy od tego podmiotu.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia
skutecznego sprzeciwu.
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
✓ podmioty uczestniczące w procesie świadczenie usług transportowych (tj. klientom
Administratora),
✓ podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia
technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi
finansowe i księgowe, usługi doradcze i prawne), które przetwarzają dane na podstawie
umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,

✓ niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi
administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych czy finansowoubezpieczeniowych),
✓ organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
✓ żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia po upływie
wskazanych okresów, ograniczenia przetwarzania,
✓ wniesienia sprzeciwu z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji wobec
przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Wówczas nie będziemy
już przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana
interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
✓ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

