Załącznik 3 do Umowy Handlowej

Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania
danych osobowych w Incom Group S.A.
Informacja przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (dalej jako RODO)
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z zawarciem i realizacją umowy, w tym
w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska jest Incom Group S.A. z siedzibą przy
ul. Mokronoskiej 6, 52-407 Wrocław wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000568687; NIP: 8970009483;
REGON: 005936373, (dalej jako ADO).
2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: sekretariat@incomgroup.pl za pomocą telefonu: +48 71 358 80 00, drogą
pocztową: ul. Mokronoska 6, 52-407 Wrocław.

3. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane
ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe,
jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w stosunku do osób reprezentujących Stronę,
b. ciążący na ADO obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. prawnie uzasadniony interes ADO w celu kontaktu z osobami zaangażowanymi w realizację umowy oraz ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem.
W przypadku niepodania danych, zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem może być
niemożliwe lub utrudnione.

6. W przypadku danych, które zostały przekazano do ADO w celu realizacji umowy lub w związku z relacjami biznesowymi
łączącymi strony umowy przesłanką do przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.

7. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych
a. dane podstawowe takie jak imię i nazwisko, w celu identyfikacji,
b. dane kontaktowe, w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego
lub pocztą elektroniczną,
c. dane adresowe,
d. dane o numerach identyfikacyjnych, w celu ścisłej identyfikacji.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany
przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub
zakończeniu
współpracy
przetwarzanie
będzie
wyłącznie
w
celach
archiwalnych,
podatkowych
i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

9. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi,
w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej,
a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
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10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11. Osobom fizycznym zaangażowanym w proces zawarcia i wykonywania Umowy przysługuje:
a. prawo dostępu do Danych Osobowych dotyczących tej osoby stosownie do brzmienia art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 16 RODO,
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych stosownie do brzmienia art. 18
RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO;
e. prawo do usunięcia danych, stosownie do brzmienia art. 17 RODO w przypadku, kiedy dane były przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f. prawo do sprzeciwu stosownie do brzmienia art. 21 Rozporządzania w przypadku, kiedy dane były przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

12. Osobom fizycznym zaangażowanym w proces zawarcia i wykonywania Umowy nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia Danych Osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
b. prawo do przenoszenia Danych Osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Danych Osobowych w oparciu o treść art. 21 Rozporządzenia, gdy
podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym
do profilowania.

Imię, nazwisko i funkcja osoby upoważnionej:

Miejscowość:
Data:

Pieczątka i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania PARTNERA

