Klauzula informacyjna dla kontrahentów spółki Trafta
Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest TRAFTA Sp. z o.o. z siedzibą w 42-300
Myszków przy ul. 1 Maja 35, tel: +48 34 313 23 51, mail: trafta@trafta.pl, REGON 240695559.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez TRAFTA Sp. z o.o. należy
kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.
3. W zależności od zakresu kontaktu i współpracy celem przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest:
3.1 rozpatrzenie otrzymywanych ofert i prowadzenie korespondencji, w związku
z ewentualnym zawarciem i wykonywaniem umowy na wykonanie zadania stanowiącego
przedmiot zapytania ofertowego TRAFTA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
W pozostałym zakresie, gdy ma to zastosowanie dane mogą być przetwarzane w celach
związanych z kontrolą dostępu i zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia spółki, oraz
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi
roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
a) Zakres danych przetwarzanych względem celu to dane identyfikacyjne, kontaktowe,
zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji oraz w zakresach tego wymagających
dane potwierdzające kompetencje i uprawnienia osób.
b) Podanie ww danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji celu ich
przetwarzania.
c) W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być udostępniane osobom
upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. Dane
osobowe mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom realizującym na rzecz TRAFTA Sp. z o.o. usługi
kurierskie, pocztowe, teleinformatyczne. W przypadku braku wykonywania
zobowiązań umownych wobec TRAFTA Sp. z o.o. dane mogą być przekazywane do
podmiotów prowadzących postępowania windykacyjne, związane z dochodzeniem
roszczeń oraz reprezentujących w postepowaniach sądowych.
d) W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane.
e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na spółce, rozpatrzenia ofert, realizacji przedmiotu objętego
zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy, a następnie
przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. W przypadku
dochodzenia roszczeń, czas przetwarzania danych może zostać również wydłużony
o okres niezbędnych do ich dochodzenia i zaspokojenia lub przedawnienia.

3.2 podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, realizacji zawartych umów
i prowadzenia korespondencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku
wystawienia faktury na podstawie przepisów podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
a) Zakres danych przetwarzanych względem celu to dane identyfikacyjne, kontaktowe,
zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji oraz w zakresach tego wymagających
dane potwierdzające kompetencje i uprawnienia osób.
b) Podanie ww danych jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji celu ich
przetwarzania.
c) W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być udostępniane osobom
upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. Dane
osobowe mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom realizującym na rzecz TRAFTA Sp. z o.o. usługi
kurierskie, pocztowe, a także podwykonawcy, jeżeli wynika to z zakresu umownego
realizowanego przez TRAFTA Sp. z o.o. W przypadku braku wykonywania zobowiązań
umownych wobec TRAFTA Sp. z o.o. dane mogą być przekazywane do podmiotów
prowadzących postępowania windykacyjne, związane z dochodzeniem roszczeń oraz
reprezentujących w postepowaniach sądowych.
d) W odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany w myśl art. 22 RODO oraz nie będą profilowane.
e) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
prawnego ciążącego na spółce, rozpatrzenia ofert, realizacji przedmiotu objętego
zapytaniem ofertowym oraz realizacją i wykonaniem ewentualnej umowy, a następnie
przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych. W przypadku
dochodzenia roszczeń, czas przetwarzania danych może zostać również wydłużony
o okres niezbędnych do ich dochodzenia i zaspokojenia lub przedawnienia.
4. Osobom przekazującym swoje dane względem ww celów przysługuje prawo:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania danych (poprawiania),
c) żądania usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przeniesienia danych,
d) sprzeciwu przetwarzania danych, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli
dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez TRAFTA Sp. z o.o.
z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy
przetwarzania.
5. Ponadto osobie, której dane przetwarzamy w przypadku uzna, że przetwarzanie narusza
przepisy prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

