Klauzula informacyjna RODO dla Podwykonawców i Usługodawców

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą
jako osoby fizyczne osobiście bądź jako wspólnicy spółek osobowych) będących stroną
umów ze spółką Abyss Glass Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w
Katowicach, 40-600, ul. Tadeusza Kościuszki 227, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000618959, o numerze NIP: 9542765867 i o
numerze REGON: 364545690 (dalej jako: „Spółka")

I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest : Abyss Glass Group Spółka z
Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-600, ul. Tadeusza
Kościuszki 227, email: rodo@abyssglass.pl

II.

Rozporządzenie RODO – używane w dalszej części niniejszej klauzuli oznacza:
Rozporządzenie 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).

III.

Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu
podjęcia odpowiednich czynności poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację
oraz prowadzenie dalszej korespondencji w sprawie oferty. Podstawa prawna: art. 6 ust 1
lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.

IV.

Odbiorcy danych - Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom
podmiotów:

a. podwykonawcom - czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy
przetwarzaniu danych; z którymi zawarliśmy umowę powierzenia i/lub
przetwarzania danych

osobowych; naszemu usługodawcy hostingowemu;

naszemu dostawcy oprogramowania CRM (oprogramowania do zarządzania
relacjami
z klientami); podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT,
b. klientom (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), gdzie prawnie uzasadnionym
interesem Abyss Glass Group Sp. z o.o. jest należyte wykonanie umów zawartych
z klientami (w zakresie: imienia, nazwiska, służbowego numeru telefonu
i służbowego adresu poczty elektronicznej, numeru PESEL lub numeru dowodu
osobistego).
c. innym podmiotom - którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

V.

Okres przechowywania danych - Państwa dane będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie III powyżej celów przetwarzania, tj.
Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres
negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w
którym ostatni raz kontaktowaliście się Państwo z nami. Państwa dane pozyskane w
związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia
wykonywania umowy, a po tym czasie - przez okres wymagany przez przepisy prawa
oraz do końca okresu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń związanych z
świadczonymi przez nas na Państwa rzecz usługami. Państwa dane przetwarzane w celu
wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z prowadzeniem
działalności i realizacją umowy przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych
obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać

Państwa dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne
niewykonania ciążących na nas obowiązków. Ponadto, Państwa dane osobowe
przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przyszłych umów będą przetwarzane do czasu
zgłoszenia sprzeciwu.

VI.

Prawa Przysługujące Państwu na mocy Rozporządzenia RODO - w związku
z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c. prawo do usunięcia danych;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do przenoszenia danych;
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z praw opisanych w niniejszym punkcie mogą Państwo skorzystać przesyłając Spółce
wiadomość mailową na adres wskazany w punkcie I powyżej, bądź przesyłkę
pocztową / kurierską na adres wskazany w punkcie I powyżej.

VII.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

VIII.

Skarga do organu nadzorczego – jeśli urządzą Państwo, iż przetwarzanie przez Spółkę
Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje
Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony
Danych Osobowych.

IX.

Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania – przekazanie przez
Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich nie podania będzie
brak możliwości skontaktowania się z Państwem, udzielenia odpowiedzi na zadane przez
Państwa zapytanie ofertowe, a także brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji
w sprawie zapytania ofertowego, a dalej oferty.

