KLAUZULA INFORMACYJNA DO UMÓW – DEDYKOWANA OSOBOM
REPREZENTUJĄCYM ORAZ PRACOWNIKOM WSKAZANYM W UMOWIE
1. Zgodnie z treścią 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 (dalej: Rozporządzenie lub RODO), Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i
realizacją niniejszej umowy będę wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób
uczestniczących w zawarciu i realizacji niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie
wykorzystywać tych danych w celu innym niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy.
2. Każda ze Stron oświadcza, że osoby wymienione w ust. 1, zapoznały się i dysponują
informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę na
potrzeby realizacji niniejszej umowy, określonymi w ust. 3.
3. Zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, Strony informują, iż:
1) Strony Umowy są wzajemnie administratorem danych osobowych w odniesieniu do
osoby/osób wskazanych w reprezentacji oraz osób podanych do kontaktu w ramach
realizacji Umowy.
2) Dane osobowe osób będących Stronami niniejszej umowy przetwarzane są na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy, a w
przypadku reprezentantów Stron niniejszej umowy i osób wyznaczonych do kontaktów
roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu związanym z zawarciem i realizacją niniejszej
umowy, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi
roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane
będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów
rachunkowo-podatkowych).
3) Źródłem pochodzenia danych osobowych są wzajemnie wobec siebie Strony niniejszej
umowy. Kategorie odnośnych danych osobowych zawierają w sobie dane osobowe
określone w niniejszej umowie lub inne dane kontaktowe niezbędne do realizacji
niniejszej umowy.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Strony przez okres realizacji niniejszej
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres wynikający z przepisów
rachunkowo-podatkowych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej
umowy.
5) Osoby wymienione w pkt. 2 posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych
osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych

osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich
danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych; w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia
można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w pkt. 7.
6) Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych
ich dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę
danych osobowych można kontaktować się:
a) z ramienia Eggs Product sp. z o.o.: mailowo pod adresem: iod@eggs.pl
b) z ramienia ………………………mailowo, pod adresem ……………………..
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ich
niepodanie może uniemożliwić jej zawarcie lub realizację.
9) Dane

osobowe

nie będą

poddawane

profilowaniu

ani

zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji.
10) Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla
realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie po pisemnym powiadomieniu
drugiej Strony oraz z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46
RODO.
11) Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli
obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa; podmioty
świadczące usługi prawne na rzecz Stron oraz inne podmioty świadczące usługi na
zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

