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) dalej RODO 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) Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
b) ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym –
zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami drugiej Strony
w związku z a umową – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony
interes,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa,
b) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
c) banki – w zakresie obsługi płatności,
d) spółki należące do grupy kapitałowej,
e) operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
f) partnerzy handlowi, kontrahenci i klienci – w zakresie służbowych danych
kontaktowych,
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat w zakresie umów-zleceń
z opłaconymi składkami emerytalno-rentowymi /ust. z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i
rentach/ lub 10 lat dla osób, które nawiązały współpracę po 31.12.2018 r. - ust. z dnia 10
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu
przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją,
7) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy,
10) Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

