
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 

2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) 

informuję, iż: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Mostostal Puławy S.A. z siedzibą przy 
ul. Budowlanych 5, 24-110 Puławy (dalej Administrator). W sprawach RODO, w celu 
przysługujących uprawnień, sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora, można kontaktować się za pomocą adresu elektronicznego - 
m.wieczorek@mostostal-pulawy.com.pl lub telefonicznie pod numerem 81 759 0955. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu: 
- wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

- realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub 

dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 

- dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z 

zakresu rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

3. Administrator będzie przetwarzał pozyskane od kontrahentów dane osobowe takie jak: 
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL lub nr dokumentu tożsamości, numer telefonu, 

zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, przebieg dotychczas zdobytego doświadczenia oraz 

zdobytych uprawnień. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia roku w którym zakończyła 
się współpraca lub - także przed zawarciem umowy od momentu przekazania - i po tym czasie 
trwale usunięte. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora oraz 
podmioty uczestniczące w realizacji umowy. 

6. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej.  

7. Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu.  

8. Kontrahent ma prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

9. Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie 
danych osobowych  narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania 
i ochrony danych osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów 

Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli realizacji warunków zawarcia umowy, 

a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości dalszej współpracy z Administratorem. 


