PGZ STOCZNIA WOJENNA SP. Z O.O.
UL. ŚMIDOWICZA 48
81-127 GDYNIA

TEL. (+48) 58 785 21 02
FAKS (+48) 58 625 01 47
PGZSW@PGZSW.PL
WWW.PGZSW.PL

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
Na podstawie przepisów 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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PGZ STOCZNIA WOJENNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni przy
ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657652, numer
NIP 7962975487, REGON 366293369, o kapitale zakładowym w wysokości
176.032.400 PLN, zwana dalej „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Administratora są następujące:
PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.
ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia
tel: (+48) 58 625 81 02, fax: (+48) 58 625 01 47, e-mail: pgzsw@pgzsw.pl
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani / Pan
skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@pgzsw.pl
4. Pani / Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu mailowego,
nr telefonu, serii i numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania oraz wizerunku
będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania
niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem - przez czas niezbędny do
realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez
czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej
obowiązków, do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,
b. wykonywania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności
podatkowych i sprawozdawczych - przez czas niezbędny do realizacji
ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu
terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,
c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za
uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu,
d. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane będą przetwarzane także
w celu marketingowym - do czasu cofnięcia przez Panią/Pana tej zgody.
5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku wyrażenia przez Panią / Pana zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych,
b. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy, której jest Pani / Pan
stroną,
c. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,
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d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są zapewnienie
niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenie roszczeń,
marketingu bezpośredniego, budowania relacji i wizerunku oraz związanych
z monitoringiem (wizyjnym z kamer przemysłowych oraz aktywności
użytkowników korzystających z systemu informatycznego).
6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją
ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.
7. Przysługują Pani / Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
8. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje
Pani / Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
9. Informujemy, że przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy, że odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:
a. podmioty przetwarzające dane w imieniu
w wykonywaniu czynności Administratora:

Administratora, uczestniczące

I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, szkoleniowe,
rachunkową;

organizacyjne,

pomoc

III. podmioty

świadczące na rzecz Administratora
bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

prawną,
usługi

podatkową,
w

zakresie

b. inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

I. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
II. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze

spraw
księgowych, podatkowych, prawnych - w zakresie, w jakim staną się
administratorem danych;

III. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;
c. organy uprawnione do otrzymania Pani / Pana danych na podstawie przepisów
prawa.
11. Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa
trzeciego / organizacji międzynarodowej. Odbiorcą danych będzie IFS Sri Lanka LTD,
501 Galle Road Colombo 06, Sri Lanka. Podmiot ten spełnia wymogi techniczne
i organizacyjne zatwierdzone w modelowych klauzulach umownych zatwierdzonych
przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani / Panu prawo do otrzymania kopii danych
odpowiednich zabezpieczeń, tj. kopii zawartej przez Administratora z ww. podmiotem
umowy transferowej.
12. Informujemy, że Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
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