Klauzula informacyjna dla klienta i kontrahenta IBCOL Sp. z o.o.
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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych – RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IBCOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Sejmikowa 8, 04-602 Warszawa, dane kontaktowe – tel. 22/8535753, email: ibcol@ibcol.pl.
2. Administrator wyznaczył koordynatora ds. ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować na adres email: dariusz.tarka@ibcol.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umów lub zamówień na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia, jak również
podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, mogą one być również udostępniane
podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności umowy (zamówienia), a
następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa krajowego lub do czasu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń wobec Administratora.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez IBCOL Sp. z o.o. w Warszawie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy (zamówienia) i
ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
zawarcia i realizacji umowy (zlecenia) z IBCOL Sp. z o.o. w Warszawie.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
Z poważaniem,
IBCOL Sp. z o.o.

