
Klauzula informacyjna dla stron umowy, członków zarządu reprezentujących osobę prawną, 
pełnomocników, prokurentów wpisanych do KRS oraz osób 

 wskazanych do kontaktu  

 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (tzw. 
RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu, ul. Cieśli 
2, 27-600 Sandomierz, tel. 15 644 56 80, e – mail sekretariat@cuw.sandomierz.eu  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub 
pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.  

3. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celu zawarcia, 
realizacji i rozliczenia Umowy, w tym w celach kontaktowych związanych z realizacją i wykonaniem 
postanowień umowy, a także ewentualnie w celach windykacyjnych, gdy nasz kontrahent nie wywiąże się 
bądź wywiąże się w sposób niewłaściwy z ciążących na nim zobowiązań ujętych w umowie, a także w 
celu prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań w imieniu 
kontrahenta.  

4. Państwa dane osobowe zostały wzajemnie udostępnione sobie przez strony zawierające umowę. Z reguły 
przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, ewentualnie adres e-mail 
lub numer telefonu oraz dane identyfikujące podmiot, w imieniu którego Państwo występujecie. Wobec 
członków organów możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku pełnomocników również 
inne dane widoczne w pełnomocnictwie.  

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na 
mocy przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi 
zawarliśmy wymagane umowy powierzenia przetwarzania.                                      

6. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celu przetwarzania, jakim 
jest realizacja zobowiązań i obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku  
z rozliczeniem umowy. 

7. Posiadacie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania 
(poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze 
przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie 
występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  

8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, w przypadku gdy uważa, że Administrator przetwarza jej dane osobowe niezgodnie  
z obowiązującym prawem.  

9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. 
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
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