
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dot. Kontrahentów 

 

 

Działając zgodnie z art. 13 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o. z 

siedzibą w Rzeszowie informuje, iż: 

 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Instalbud-Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Boya-

Żeleńskiego 6 a, 35-105 Rzeszów. 

2) Podstawa prawna pozyskiwania i przetwarzania  danych osobowych: 6 ust.1 pkt a, pkt b, pkt c, pkt 

f  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady  UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i/lub prawidłowej  realizacji zawartej 

pomiędzy Stronami Umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze.  

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, w zakresie koniecznym do 

prawidłowej realizacji Umowy.   

5) Pani/Pana dane mogą być przekazywane ponadto innym administratorom, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowej realizacji ich zadań i/lub w zakresie wynikającym z łączącej nas Umowy:  

a) Inwestorowi zadania, w związku z którym została zawarta łącząca nas Umowa  

b) Inspektorowi BHP 

c) podmiotom prowadzącym działalność  kurierską i pocztową 

d) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą  

e) podmiotom, z którymi współpracujemy przy obsłudze spraw księgowych, prawnych, 

podatkowych  - w zakresie w jakim staną się  administratorem danych 

f) organom administracji publicznej,  organom podatkowym, sądom, policji, komornikom itp. w 

zakresie, w jakim wymagają tego przepisy powszechnie obowiązujące.  

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów powszechnie 

obowiązujących, w tym w szczególności z Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości.  

8) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 15-21 Rozporządzenia z dnia 

27.04.2016r. 

9) Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie 

pisemnej w siedzibie Administratora lub w formie elektronicznej na adres: 

zarzad@instalbud.rzeszow.pl . Jeżeli cofnięcie zgody na przetwarzanie danych  osobowych utrudni lub 

uniemożliwi prawidłową realizację  zawartej z Panem/Panią Umowy, Administrator może podjąć 

decyzję o jej rozwiązaniu.  

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości nawiązania współpracy.  

11) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy Rozporządzenia z dnia 

27.04.2016r. (RODO), ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani w formie profilowania. 
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