Załącznik nr 9
do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr GUD_AEC/ … /20….
zawartej pomiędzy
AEC Sp. z o.o. (OSDn)
a ………………………………. (Sprzedawca)

KLAUZULA INFORMACYJNA OSDN
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z 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
(RODO), informujemy, że:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest AEC Spółka z o.. z siedzibą w Andrychowie, ul.
Stefana Batorego 24, 34-120 Andrychów,
kontakt telefoniczny: 33/ 443 40 50, fax: 33/ 443 40 53, .
2.
Państwa dane osobowe zostały przekazane przez Państwa pracodawcę na potrzeby wykonywania
umowy zawartej pomiędzy AEC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie a Państwa pracodawcą i będą
przetwarzane wyłącznie w celach: prowadzenia z Państwem korespondencji, kontaktów, związanych
z podejmowanymi przez Państwa działaniami w imieniu Państwa pracodawcy, w tym takich, które
wynikają z umowy zawartej pomiędzy AEC Sp. z o.o. a Państwa pracodawcą oraz ewentualnego
ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. .
3.
AEC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie otrzymała następujące kategorie danych osobowych:
podstawowe dane personalne (imię i nazwisko), stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe
(numer telefonu, adres email).
4.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co
oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów AEC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie lub strony trzeciej. Do prawnie uzasadnionych
interesów zaliczyć można wykonywanie umowy zawartej pomiędzy AEC Sp. z o.o. z siedzibą w
Andrychowie a Państwa pracodawcą.
5.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty
elektronicznej, usługi audytorskie i IT, pocztowe i kurierskie, archiwizacji i brakowania
dokumentacji, a także świadczącym usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwa
pracodawcą , w tym usługi prawne.
6.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
7.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez AEC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie przez
czas wykonywania umowy, o której mowa w pkt. 2 powyżej. Państwa dane osobowe mogą być
przetwarzane również później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego
dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.
8.
Posiadają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. żądania usunięcia danych osobowych
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. przenoszenia danych osobowych,
f. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
9.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
10.
W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

