Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOLB Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 3A,
47-110 Kolonowskie,
2) Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pośrednictwem następującego adresu e-mail: rodo[at]kolb.pl,
3) Państwa dane będą przetwarzane w zakresie: imienia, nazwiska, stanowiska pracy,
służbowego numeru telefonu i adresu służbowej poczty elektronicznej,
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• przygotowania, zawarcia i realizacji Umowy – na postawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
• ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami drugiej Strony
w związku z a umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO,
5) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
• podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z KOLB Sp. z o.o.
przetwarzają dane osobowe np. świadczące usługi informatyczne, prawne, podatkowe,
rachunkowe, audytorzy, ochrona obiektu,
6) Państwa dane będą przechowywane przez okres:
• obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym
Administratora wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną
działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
7) Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
8) Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych,
• sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub
ze względu na szczególną sytuację,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9) Państwa dane pochodzą od Pana Pracodawcy w imieniu, którego działają Państwo
w związku z realizacją zawartej umowy,
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

