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Ochrona danych osobowych

1.

W związku z rozpoczęciem korzystania z naszych usług i stosowaniem przepisów

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 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 (dalej
jako: RODO), strony informują, że:
a)

każda

ze

stron

umowy

będzie

danych

administratorem

osobowych

osób

reprezentujących drugą stronę umowy,
b)

dane kontaktowe wskazywane są podczas procesu rejestracji,

c)

dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji usług telekomunikacyjnych – art.

6 ust. 1 lit b RODO, dokonania rozliczeń finansowych wynikających ze świadczenia – art. 6
ust. 1 lit.

b RODO, realizacji obowiązków prawnych przewidzianych w przepisach

podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, archiwizacji informacji na potrzeby dochodzenia
roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
d)
o

dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług (zawartej umowy
świadczenie

usług

telekomunikacyjnych),

istnienia

obowiązku

prawnego

oraz

przedawnienia jakichkolwiek roszczeń mogących powstać z tytułu świadczenia usług,
e)

dane osobowe mogą być udostępniane podwykonawcom, jeśli jest to niezbędne do

prawidłowej realizacji umowy,
f)

strony zobowiązują się do wzajemnego poinformowania osób reprezentujących oraz

pracowników przy zawieraniu lub wykonywaniu umowy o konieczności udostępnienia ich
danych osobowych drugiej stronie umowy i jednocześnie zobowiązują się przekazać
osobom, o których mowa powyżej, klauzulę obowiązku informacyjnego, dotyczącą
przetwarzania danych osobowych przez Claude ICT Poland Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708939, NIP 9691628727.
Klauzula

obowiązku

informacyjnego

przeznaczona

dla

osób

reprezentujących

Zleceniodawcę oraz jego pracowników i współpracowników brzmi następująco:
„Zgodnie z art. 14 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:
Claude ICT Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Toszecka 101, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000708939, NIP: PL-969-162-87-27, REGON: 369023334, kapitał zakładowy 125.000,00
PLN opłaconym w całości.
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Claude ICT Poland Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101, 44-100
Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000708939, NIP 9691628727,
2)

wyznaczony został inspektor ochrony danych, kontakt jest możliwy na adres siedziby

spółki podany wyżej i na podany adres e-mail: iod@telecube.pl,
3)

Pani/Pana dane zostały udostępnione przez naszego kontrahenta, którego

reprezentujesz/jesteś pracownikiem/współpracownikiem w związku z wykonywaniem przez
administratora umowy łączącej administratora oraz podmiot, który reprezentujesz/ którego
jesteś pracownikiem/współpracownikiem (celem przetwarzania jest zawarcie Umowy i jej
wykonywanie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do
zawarcia i wykonywania Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4)

przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

a)

w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, funkcja w organie

reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
b)

w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, numer telefonu, stanowisko,

adres poczty elektronicznej.
5)

odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz

administratora usługi związane z wykonywaniem danej umowy, w tym m.in. usługi IT, usługi
prawne, usługi doradcze itp., a także właściwe organy uprawnione do otrzymania danych na
podstawie przepisów prawa,
6)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia

i wykonywania danej 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
administratora; po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany
przepisami prawa,
7)

ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu,
8)

ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.”

Claude ICT Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Toszecka 101, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000708939, NIP: PL-969-162-87-27, REGON: 369023334, kapitał zakładowy 125.000,00
PLN opłaconym w całości.

Strona 2

