KLAUZULA INFORMACYJNA REALIZOWANA WOBEC PRACOWNIKÓW
KONTRAHENTÓW OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ
W związku ze współpracą z Państwa przedsiębiorstwem otrzymujemy faktury i oferty, na
których znajdują się dane osobowe osób fizycznych działających w Państwa imieniu, na co nie
mamy wpływu.
W świetle 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) będą odbiorcą wspomnianych dokumentów przypada nam
rola przetwarzającego dane osób których nazwiska na tych dokumentach widnieją.
Realizując przewidziany przez RODO wymóg, informujemy zainteresowane osoby, że:
1) nasze dane jako Administratora to: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. Flisaków 1,
33-300 Nowy Sącz, NIP:7340011549 REGON:00791792
Możesz skontaktować się z administratorem poprzez Specjalistę do spraw ochrony
danych osobowych pisząc na adres e-mail: a.dziedzic@osmnowysacz.pl lub telefonicznie
pod nr: 18 521 33 30.
2) przetwarzanie danych osobowych w tym wypadku następuje na podstawie i w celu
wykonania umowy łączącej nas z Państwem bądź w celu zawarcia takiej umowy oraz w
celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie przepisów ustaw podatkowych (co
uwzględnia się w art. 6 ust. 1 lit b) i c) ), a poza tym może mieć miejsce, jeżeli wymagać
tego będzie nasz prawnie uzasadniony interes (o czym także stanowi art. 6 ust. 1 lit f) ),
gdy wystąpi konieczność wykazania jakiegoś faktu albo konieczność ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniem;
3) dane osobowe nie zostały/ją uzyskane bezpośrednio od tych osób, a zakres danych, które
przetwarzamy obejmuje: imiona i nazwiska, numer dowodu osobistego, miejsce
zamieszkania, miejsce urodzenia, stanowiska służbowe oraz adresy e-mail i numery
telefonów.
4) dane osobowe, o których mowa możemy udostępniać organom administracji publicznej,
organom ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości, zakładom i instytucjom w
dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także podmiotom z których współpracy
korzystamy, jak np. prawnicy, informatycy, oraz kontrahentom współpracującym z OSM
w ramach umowy.
5) dane te przechowywane będą przez nas przez okres do upływu 6 lat od zakończenia
współpracy z Państwa przedsiębiorstwem, a jeżeli będą to dane przedstawiciela jedynie
oferującego dostawę towarów lub usług przechowywane będą przez nas przez okres do
upływu 1 roku od otrzymania oferty.
6) związku z przetwarzaniem ich danych osobowych osobom tym przysługuje prawo do
domagania się od nas jako administratora:
a) dostępu do danych i otrzymania kopii;
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych;
c) żądania ich usunięcia;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) żądania wydania w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych dostarczonych na podstawie
umowy oraz prawo żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi;
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7) w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będzie podejmowane zautomatyzowane
podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

