KLAUZULA INFORMACYJNA
Obowiązek informacyjny dla personelu podwykonawców.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych są odpowiednio:
1. S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa lub
2. S&T Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21D, 02-676 Warszawa.
- w zależności od tego, z którą spółką współpracujesz.
DANE KONTAKTOWE
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w
organizacji, tj. pełnomocnika zarządu ds. ochrony danych osobowych. Z Pełnomocnikiem można się
kontaktować pisząc na adres Administratora lub pod adresem e-mail: RODO@snt.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Zawarcie umowy.

Niezbędność działań do wykonania umowy lub do
podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6
ust. 1 lit. b RODO).

Wykonanie umowy.

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na umożliwieniu
prawidłowego wykonywania umowy, w ramach
prowadzonej działalności.

Składanie ofert w postępowaniach przetargowych
związanych
z
przedmiotem
działalności
Administratora - w zakresie następujących
kategorii danych osobowych: doświadczenie
zawodowe,
wykształcenie
i
kwalifikacje
zawodowe.

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit f RODO), którym jest udział w
postępowaniach przetargowych związanych z
prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ustalenie, dochodzenie lub
ewentualnymi roszczeniami,
zawartą umową.

Przygotowanie analiz
sporządzanie raportów.

obrona przed W
przypadku
ewentualnych
sporów,
związanymi z przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o
prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu,
dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami .

statystycznych

oraz Prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit. f RODO), którym są wewnętrzne cele
statystyczne, analityczne i administracyjne.
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Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
Administratora dotyczących m.in. prowadzenia obowiązku
prawnego
ciążącego
na
rachunkowości i dokumentacji księgowej, Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
realizacji praw osób, których dane dotyczą,
udzielania odpowiedzi w toczących się
postepowaniach przed Sądami lub organami
państwowymi.
Przechowywanie dokumentacji potwierdzającej
realizację wniosków podmiotów danych w
zakresie ich praw gwarantowanych w przepisach
ochrony danych osobowych.
Prowadzenie korespondencji
elektronicznej (e-mail) .

tradycyjnej

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
6 ust. 1 lit f RODO), którym jest rozliczalność przed
organem nadzorczym zajmującym się ochroną
danych osobowych w Polsce.

i Prawnie uzasadniony interes Administratora (art.
1 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu
korespondencji kierowanej do niego w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie Twoich danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:
1. Dane identyfikujące: Imię i nazwisko oraz stanowisko,
2. Dane kontaktowe: email, numer telefonu, numer telefaxu;
3. W uzasadnionych przypadkach (jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy):
a) inne dane identyfikujące typu: PESEL lub numer dokumentu tożsamości,
b) informacji dotyczących Twojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji
oraz ewentualnych uprawnień zawodowych.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
W przypadku, gdy sam nie podałeś swoich danych osobowych, informujemy, że Administrator otrzymał
Twoje dane osobowe od Twojego pracodawcy lub podmiotu z którym współpracujesz, w związku z
zawartą z nami umową.
ODBIORCY DANYCH
W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane
osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. Podmiotom przetwarzającym w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami
realizowanymi w jego imieniu, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z
poleceniami wydawanymi przez Administratora.
2. Podmiotom kontrolnym i nadzorczym w celu wykonania przez Administratora obowiązków
wynikających z przepisów prawa.
3. Operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
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4. Podmiotom zewnętrznym, jeżeli jest to konieczne do prawidłowej realizacji umowy na
podstawie, której współpracujesz z S&T (np. Klientom, członkom konsorcjum,
podwykonawcom).
5. W przypadku uzasadnionego interesu - drugiej Spółce S&T z siedzibą w Warszawie (tj. S&T
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie).
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
W uzasadnionych sytuacjach, gdy realizacja umowy wymaga współpracy z partnerami technologicznymi
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczy („EOG”), Twoje dane zostaną przekazywane do państw
trzecich.
Z uwagi na to, iż poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez
prawo europejskie, Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie zabezpieczenia, które
zgodnie z prawem UE legalizują transfer i zapewniają odpowiednie gwarancje ochrony Twoich danych
osobowych, a w szczególności:
 stosuje w umowach standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską,
 współpracuje z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu, do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dot. stwierdzenia zapewnienia
odpowiedniego stopnia ochrony danych,
 stosuje wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy,
 w sytuacji przekazywania danych do USA współpracuje z podmiotami uczestniczącymi w
programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji
Europejskiej.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu
przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one
podstawę przetwarzania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania
umowy, dane są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia. W
przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane są
przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
względem przetwarzania danych.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do
ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie
w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
1.
2.
3.
4.

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Prawo uzyskania kopi danych.
Prawo do sprostowania.
Prawo do usunięcia danych.
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5.
6.
7.
8.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.
Prawo do przenoszenia danych.
Prawo do sprzeciwu.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
Polsce.

INFORMACJE O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane przez Administratora w celu realizacji
umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych,
nie będzie możliwe zawarcie umowy, ani jej prawidłowa realizacja.
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