Załącznik nr 13 do Umowy Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym i o świadczeniu usług telekomunikacyjnych –
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracowników/podmiotów współpracujących z kontrahentami Administratora
1. Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MTM-InfoM.Pikor, T.Taczański
spółka jawna, z siedzibą w Stalowej Woli, pod adresem: ul. Józefa Poniatowskiego 19A, 37-450 Stalowa Wola,
(„Administrator”).
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na ww. adres siedziby kub
pod adresem e-mail: biuro@mtm-info.pl
3. Podane przez Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania i realizacji
umowy ramowej o dostęp telekomunikacyjny i o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz umów szczegółowych
do umowy ramowej, którą podmiot w imieniu, którego Państwo występują, zawarł z MTM-Info M.Pikor, T.Taczański
spółka jawna w dniu ……….
4. Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi w związku z zawarciem umowy ramowej o dostęp
telekomunikacyjny i o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz umów szczegółowych zawartej z MTM- Info
M.Pikor, T.Taczański spółka jawna w dniu …………, co odnosi taki skutek, że Administrator jest odrębnym od
………………………………. administratorem Państwa danych osobowych.
5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie udostępnione przez ………………………. tj. imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, zajmowane stanowisko służbowe.
6. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
a. nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, jak również obsługi
i realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,
b. prowadzenia dokumentacji rachunkowej dotyczącej współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo
występują,
c. analitycznych i statystycznych Administratora,
d. w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu przesyłania
informacji o ofercie Administratora, o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora
oraz dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem,
e. prowadzenia czynności składających się na usprawnienie i koordynację pracy Administratora, w tym
prowadzenie wewnętrznych rejestrów (np. ewidencjonowanie korespondencji),
f. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
7.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
b. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
 zapewnieniu informacji i kontaktów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym
nawiązania i realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują, oraz obsługi i
realizacji podejmowanych przez Państwa czynności,
 informowaniu Państwa o ofercie Administratora,
 informowaniu Państwa o wydarzeniach branżowych organizowanych przez Administratora,
 koordynacji i usprawnieniu organizacji pracy poprzez obsługę biura Administratora,
 ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji
współpracy z podmiotem, w imieniu którego Państwo występują.
9. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne, w szczególności
będą to podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora obsługi informatycznej administrowanych danych,
wsparcia technicznego, współpracujące kancelarie prawne i podatkowe, audytorzy zewnętrzni i inne podmioty
wykonujące usługi na rzecz Administratora. Przetwarzanie danych może odbywać się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG) i w tym zakresie podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych na
terenie EOG. Kopia danych lub informacja o miejscu udostępnienia danych może być uzyskana od Administratora.
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10. Podane przez Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas obowiązywania umowy ramowej o
dostęp telekomunikacyjny i o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz umów szczegółowych do umowy ramowej
zawartej z MTM-Info M.Pikor, T.Taczański spółka jawna w dniu ……. , nie później jednak niż do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z ww. umowy.
11. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w innym celu niż wskazanym w ust. 3 powyżej, będzie
odbywać się wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Państwa odrębnej zgody.
12. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania swoich danych,
c. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
d. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na marketingu bezpośrednim – prawo do wniesienia w dowolnym momencie
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych,
f. cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych lub na otrzymywanie od nas informacji
(np. treści marketingowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania lub wysyłki informacji
dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
13. W stosunku do Państwa danych nie jest stosowane profilowanie.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania przez Administratora moich danych
osobowych.
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