
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  

(Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) zwanego dalej RODO, firma Hydrobud - Przeworsk Sp. z o.o. dostosowała procesy 
przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.  

 

 

W związku z powyższym informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Hydrobud - Przeworsk Sp. z o.o., ul. Łąkowa 5,  

37-200 Przeworsk (dalej jako Hydrobud - Przeworsk); 

2. Inspektor ochrony danych nie został powołany; 
3. Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, telefon, zajmowane 

stanowisko, a także inne dane osobowe udostępnione w celu zawarcia lub realizacji umowy, będą przetwarzane 
przez Hydrobud - Przeworsk w celu zawarcia umowy i jej realizacji, jak również w celu umożliwienia i 
utrzymywania kontaktu z klientem w niniejszym zakresie. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. b i f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z zawarciem umowy, oraz do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią); 
4. Państwa dane osobowe w związku z realizacją umowy mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom takim 

jak:  kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi księgowo-rachunkowe, firmy świadczące usługi kurierskie, 

oraz uprawnione organy i instytucje państwowe; 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy (rozwiązanie/zakończenie umowy), a 

także po jej ustaniu do celów archiwizacyjnych w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa o 

rachunkowości oraz przez czas niezbędny dla ochrony roszczeń; 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych  
w przepisach RODO; 

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; 

11. Dane osobowe w tym dane wrażliwe zabezpieczone są w sposób zgodny z zaleceniami Ogólnego Rozporządzenia 
o Ochronie Danych; 

12. Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres pocztowy  Hydrobud - Przeworsk Sp. z o.o. 

Łąkowa 5, 37-200 Przeworsk, e-mail : hydrobud@hydrobud.przeworsk.pl 

13. Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  
 

 

Z wyrazami szacunku 

Hydrobud - Przeworsk Sp. z o.o. 

 


