
       BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE „OBRA-TECH” Sp. 

z o.o. 

   BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE OBRA-TECH SP. Z O.O. 

ul. Olszewskiego 5 

25-663 Kielce, Poland 

 

KRS: 0000089950 

NIP: PL 959 081 2955                           

 

biuro@obratech.pl 

www.obratech.pl 

 

 

 

 Produkcja armatury i części zamiennych –  Serwis – Nastawy zaworów bezpieczeństwa                                                                                                      

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pracowników     

Oferenta/Wykonawcy/Kontrahenta lub osób współpracujących z Oferentem 

                                   /Wykonawcą/ Kontrahentem.  

 

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 14 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, dalej: RODO) informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Techniczno – Handlowe „OBRA-TECH”                       

Sp. z o.o., 25-635 Kielce, ul. Olszewskiego 5, tel. + 48 695 08 0000, e-mail: biuro@obratech.pl 

2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt za pomocą adresu             

e-mail: biuro@obratech.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe które zostały przekazane do OBRA–TECH Sp. z o.o. przez ………………………* 

- którego reprezentujesz/ jesteś pracownikiem/współpracownikiem, stanowią w zależności od 

rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach 

potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez OBRA–TECH Sp. z o.o. w zależności od 

rodzaju współpracy, w następujących celach:  

 wykonania obowiązków wynikających z umowy z OBRA–TECH Sp. z o.o., której stroną 

jest/będzie ………………………*, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych 

przez ………………………*, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do 

realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania 

pełnomocnictw do reprezentowania OBRA–TECH Sp. z o.o., kontroli należytego wykonania 

umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

 obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń. 

5. Podstawą prawną przetwarzania przez OBRA-TECH Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych jest: 

 wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na                

OBRA-TECH Sp. z o.o. na podstawie przepisów prawa (w zależności od rodzaju współpracy), 

 prawnie usprawiedliwiony interes OBRA-TECH Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom z nim współpracującym,                               

w szczególności świadczącym usługi: prawne, informatyczne, doręczania korespondencji i przesyłek 

oraz podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. 

sądy i organy państwowe. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres: 

 zastrzeżony przepisami prawa, 
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 do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, 

 do czasu przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych                  

z ww. umową. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od 

administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia bądź sprzeciwu co do 

ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. 

Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje administrator. 

9. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie 

będą profilowane. 

 

 

 

* - podmiot świadczący usługi dla OBRA-TECH Sp. z o.o. lub podmiot zamierzający świadczyć usługi 

lub podmiot, który złożył do OBRA-TECH Sp. z o.o. ofertę współpracy. 


