Klauzula informacyjna dla Kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą w tym wspólnika spółki cywilnej
(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z 27.04.2016)
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
Uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOLOGIS Laboratorium Badań Środowiskowych
s.c. ul. Wysłoucha 62, 52-433 Wrocław. „EKOLOGIS s.c.”
Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się
bezpośrednio z Administratorem:
- Mail: biuro@ekologis.wroclaw.pl
- EKOLOGIS Laboratorium Badań Środowiskowych s.c. ul. Wysłoucha 62, 52-433 Wrocław
2. Dane osobowe podane dobrowolnie przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy, której
Pan/Pani jest stroną, oraz celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur,
prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg
podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) – dalej RODO, tj. prawnie
uzasadnionego interesu EKOLOGIS s.c. Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na
Pana / Pani zapytanie oraz nawiązanie kontaktu biznesowego.
Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy lub współpracownicy EKOLOGIS s.c
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych
nie będzie możliwe wykonanie zlecenia.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

