KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
"RODO" informujemy, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vivenge sp. z o. o. z siedzibą w
Siedlcach (08-110), przy ul. Sokołowskiej 159 (zwana dalej „Administratorem”).

2.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:
- w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy zawartej z Państwa
pracodawcą/zleceniodawcą, w ramach której pełnią Państwo funkcje reprezentacyjne lub
koordynujące, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, natomiast
podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- w

celach

niezbędnych

do

wypełnienia obowiązków

prawnych

ciążących

na

Administratorze, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o
rachunkowości, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu,
adresu e-mail.

4.

Państwa dane osobowe możemy przekazywać:
a)

dostawcom dla Administratora usług, w szczególności informatycznych, prawnych,
factoringowych zobowiązanym do przestrzegania przepisów o ochronie danych
osobowych,

b)

pracownikom Administratora w związku z realizowanymi obowiązkami służbowymi,

c)

innym podmiotom lub organom państwowym, jeżeli obowiązek przekazania
danych osobowych wynika z przepisów prawa.

5.

Mają Państwo prawo do uzyskania na podstawie pisemnego wniosku kopii danych
przekazanych do państw trzecich oraz informacji na temat zastosowanych środków
zabezpieczających dane.

6.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze, to Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów
prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Państwa dane
osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w
których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, z zastrzeżeniem istnienia po stronie Administratora lub osoby
trzeciej ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec

Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.

7.

Państwa prawem jest uzyskanie dostępu do danych, żądanie sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia

przetwarzania,

wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania

oraz

przenoszenia danych.

8.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą
Państwo w każdym czasie zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

9.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą
Państwo kierować listownie lub mailowo na adresy Administratora podane w pkt 1.

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

12. Źródłem uzyskania informacji o Państwa danych jest podmiot, o którym mowa w ust. 2
powyżej – tj. pracodawca lub zleceniodawca, z którym współpracujesz przy zawieraniu
lub realizacji umowy zawartej z Administratorem.

