KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie 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) informujemy, że:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.
z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30, 33-100 Tarnów;
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio
z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: inspektor@zmt.tarnow.pl, tel. 14 630 62 14;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia, a po jej zawarciu
do wykonania umowy o wykonanie usługi wsparcia drogą elektroniczną eksploatacji wyrobów Administratora, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym obowiązuje umowa pomiędzy Zakładami
Mechanicznymi „Tarnów” S.A. a Panią/Panem, a ponadto przez czas przedawnienia roszczeń związanych z tą umową,
co stanowi - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z zawarciem i wykonywaniem umowy z Zakładami Mechanicznymi „Tarnów” S.A.
Ma Pani/Pan prawo do żądania od Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A.:
a) dostępu do swoich danych;
b) sprostowania swoich danych jeśli Pani/Pana dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) usunięcia swoich danych osobowych jeżeli: nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, zgłosi Pani/Pan
sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego przepisu prawa;
d) ograniczenia przetwarzania jeżeli: Pani/Pana dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia
przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan żądać usunięcia tych danych; Pani/Pana dane nie będą już
potrzebne Zakładom Mechanicznym „Tarnów” S.A., ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia
roszczeń; wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., a sprzeciw jest uzasadniony przez
szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znajduje.

Potwierdzam, że niniejszą informację otrzymałam/-em:

……………………………………
(IMIĘ I NAZWISKO CZYTELNIE)

………………………………..
(DATA I PODPIS)

