Zgodnie z Rozporządzeniem 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) –
dalej Rozporządzenie „TADEX” Tadeusz Wiśniewski, określany dalej jako Firma, jako Administrator, w
związku z realizacją umowy przetwarza dane osób fizycznych, podmiotów w znaczeniu osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą oraz wskazanego przedstawiciela podmiotu, będącego osobą
fizyczną.
W związku z tym przekazujemy informacje:
I.
O Administratorze danych
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest TADEX Tadeusz Wiśniewski,
reprezentowany przez właściciela firmy Tadeusza Wiśniewskiego.
Adres: Turzyn 108, 07-221 Brańszczyk
Tel.: 29 7437989
E-mail: prezes@tadex.org
II.
O Inspektorze Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem iod@tadex.org
III.
O podstawie prawnej i celach przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać na określonej przesłance legalności, w związku z koniecznością
realizacji umów, zawieranych przez TADEX Tadeusz Wiśniewski z podmiotami, których dane dotyczą, lub są
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osób których dane dotyczą, oraz
dochodzenia roszczeń.
Celem jest:
o zawarcie i wykonywanie umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
o wykonywanie obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)
Rozporządzenia (na przykład wystawienie faktury);
o prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia, w zakresie:
 marketingu produktów własnych Administratora, w tym zapraszania podwykonawców do
udziału w organizowanych przez Administratora zapytaniach ofertowych na wykonanie
określonych usług, informowania opinii publicznej o realizowanych i planowanych
inwestycjach i udziale podmiotów powiązanych, itp.,
 zapewnienia przejrzystości w wypadkach wykrywania i zapobiegania nadużyć,
 ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne
Administratora.
IV.
O odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
o inne podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora wyłącznie w zakresie świadczonej usługi
zgodnie z umową (np. kancelaria prawna);
o podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc
prawną;
o inne podmioty gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie:
 dążenia do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub
prawomocnych żądań instytucji państwowych,
 wykrycia oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów
dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych,
 ochrona praw własności lub bezpieczeństwa Administratora oraz pozostałych osób w sposób
wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
V.
O okresie przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich
przetwarzania, w tym:

o
o
o
o

w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres
przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na
przetwarzanie danych osobowych;
w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne
z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te
przepisy;
w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, do momentu wycofania zgody lub
zakończenia celu, na który zgoda została wyrażona;
w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 5 lat od dnia zakończenia
/ rozwiązania umowy.

VI.
O prawach osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
o dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
o do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne;
o usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa
się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody;
o przenoszenia danych do innego Administratora - wyłącznie gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie
udzielonej zgody lub umowy, a przetwarzanie odbywa się w systemach informatycznych;
o wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
o cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
udzielonej Administratorowi zgody.
W przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu powyższe prawa można realizować poprzez
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z firmą TADEX Tadeusz Wiśniewski.
VII.
O prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami Rozporządzenia.
VIII. O zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
IX.
O przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

