Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ESTI POLYMER Sp. j. D. B. Zrajkowska, J. R.
Jędrowicz z siedzibą 19-300 Ełk, ul. Krzemowa 12, Polska, e-mail: sekretariat@estipolymer.pl ,
tel. +48 87/621 61 95.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a. nawiązania i realizacji współpracy gospodarczej pomiędzy Panem/Panią a Administratorem
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. rozliczenia współpracy gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi
z realizowaną współpracą gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym ujawnienie Pana/Pani danych
osobowych będzie konieczne do realizacji celów przetwarzania. W szczególności, będą to podmioty
świadczące na rzecz Administratora usługi IT, księgowe lub prawne, a także podmioty publiczne, którym
ujawnienie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych będzie obowiązkiem prawnym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji
międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia
zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z tej współpracy.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony
danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem możliwości zawarcia/realizacji transakcji/umowy/zlecenia i realizacji obowiązków,
którym podlega administrator.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, a w
szczególności nie będą podlegać profilowaniu.

