Klauzula informacyjna dotycząca kontrahentów
SkandProjekt S.C. i ich pracowników
1. Drogi Kontrahencie, Administratorem Twoich danych osobowych są Aleksandra
Stemborska oraz Magdalena Tybura prowadzące firmę „SkandProjekt S.C.” w formie
spółki cywilnej, zwane dalej: „Administratorem”.
2. Z Administratorem skontaktować się możesz:
a. pisemnie pisząc na adres: ul. Do Studzienki 26, 80-227 GDAŃSK lub
przekazując pismo bezpośrednio w godzinach pracy biura
b. telefonicznie pod numerem: 58 346 05 83
c. pocztą elektroniczną pod adresem: skandprojekt@skandprojekt.pl
3. W naszej firmie zdecydowaliśmy o niepowoływaniu Inspektora Ochrony Danych.
4. Twoje dane przetwarzane są w celu:
a. realizacji umowy lub świadczenia usług w ramach wzajemnych zobowiązań
łączących Administratora z Tobą lub Twoim pracodawcą, zarządzania
udzielaniem tych usług, obsługi rozliczeń oraz płatności związanych z tymi
usługami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
b. rozpatrzenia reklamacji i wniosków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f
Rozporządzenia,
c. realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia,
d. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną
działalnością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
5. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Ponieważ Administrator korzysta w swojej działalności z usług i
rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców to może przekazać zwykłe dane
osobowe innym podmiotom mieszczącym się w następujących kategoriach:
• firmy księgowe i audytorskie,
• kancelarie prawne,
• firmy świadczące usługi informatyczne (w tym obsługujące serwery),
• firmy ubezpieczeniowe,
• a także innym firmom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
6. Twoje dane mogą zostać przekazane także podmiotom upoważnionym na podstawie
prawa.
7. Administrator zdecydował, że nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa
trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym (tj. Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein, i Islandię).
Jeżeli ta decyzja zostanie zmieniona, przekazanie będzie dokonane wyłącznie na
warunkach i w zakresie na jaki zezwoli prawo.

8. Twoje dane będą przechowywane przez okres obowiązywania wszelkich umów a także
przez okres w którym mogą wystąpić jakiekolwiek wzajemne roszczenia a przypadku
ich wystąpienia - do zakończenia wszystkich związanych z roszczeniami działań.
9. Celem zapewnienia ciągłości i sprawności naszych kontaktów dane usuwane są po
wystąpieniu sytuacji wymienionych w pkt. 7 w terminie 12 miesięcy z zachowaniem
pełnego roku kalendarzowego (karencja) chyba, że wyrazisz wobec tej karencji
sprzeciw.
10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
zaktualizowania, przeniesienia, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) jak również
masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
11. Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonania umowy,
realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego
interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania
Twoich danych. Udzieloną nam zgodę możesz w każdej chwili wycofać jednak nie
będzie to miało wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych do momentu
cofnięcia takiej zgody.
12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu
realizacji celów wymienionych w punkcie 4.

14. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania1.

1

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
przemieszczania się.

