Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Power 21 Sp. z o.o.
Reprezentanci oraz osoby kontaktowe podmiotów niepodlegających pod RODO
Szanowni Państwo,
Power 21 Sp. z o.o. przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Power 21 Sp. z o.o.
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, w związku z:
- zawarciem i wykonywaniem umowy/umów z naszym kontrahentem, w imieniu którego działa Pani/Pan jako osoba
uprawniona do jego reprezentacji albo pełnomocnik, lub
-wskazaniem Pani/Pana przez naszego kontrahenta jako osobę kontaktową lub uprawnioną do uzgodnień dokonywanych
w toku zawarcia lub wykonywania umowy/umów.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Power 21 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-710) przy ul. Stefana
Okrzei 26/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000271431, nr NIP 1080002532, Regon 140799150, kapitał zakładowy:
50.000,00 zł wpłacony w całości.
Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Power 21 Sp. z o.o. z dopiskiem
„dane osobowe” oraz pod adresem e-mail info@power.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do Power 21 Sp. z o.o. przez Pani/Pana pracodawcę lub podmiot, który
Panią/Pana reprezentuje. Przekazane dane stanowią w zależności od rodzaju współpracy w szczególności imię, nazwisko,
służbowy numer telefony, służbowy email, miejsce pracy, zajmowane stanowisko posiadane uprawnienia lub doświadczenie.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Power 21 Sp. z o.o. w następujących celach:
a) realizacja zadań wynikających z zawartej umowy pomiędzy Power 21 Sp. z o.o. a Pani/Pana pracodawcą/podmiotem, który
Panią/Pana reprezentuje w szczególności w celu kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, kontroli
należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy oraz wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne.
b) obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia roszczeń,
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Power 21 Sp. z o.o. w tym w szczególności obowiązków instytucji
obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego,
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Power 21 Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych
w ust. 3 powyżej jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Power 21 Sp. z o.o.,
b) art. 6. ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes Power 21 Sp. z o.o.,
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Power 21 Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom),
w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia
roszczeń wynikających z umowy lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z w/w
umową.
7. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Power 21 Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych
osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Power 21 Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty
elektronicznej: info@power21.pl
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

