KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - RODO
REM-WAR Sp. z o.o. w Stalowej Woli
Niniejsza informacja kierowana jest do Klientów, szczególności usługodawców, usługobiorców
i innych partnerów gospodarczych Administratora, a także do ich pracowników i innych osób
z Klientem współpracujących
Wobec wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 (dalej: „RODO”), REM-WAR Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest REM-WAR Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej
Woli, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000162322, NIP 865-20-79-486, wysokość kapitału
zakładowego: 323 150,-zł.
Dane kontaktowe Administratora (Sekretariat): Tel. +48 15 877 65 36 lub +48 15 642 65
66 Fax. +48 15 642 61 85, e-mail: kontakt@rem-war.com.pl, adres: ul. Energetyków 13,
37-450 Stalowa Wola;
2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) zawarcia z nami umowy (w tym przeprowadzenia procedury zbierania ofert i wyboru
kontrahenta) oraz jej wykonania i monitorowania skutków tej umowy - podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypełnienia obowiązków (w szczególności informacyjnych czy w zakresie archiwizacji)
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (np. przepisów
podatkowych, przepisów o rachunkowości, przepisów o ubezpieczeniach społecznych) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki, to jest w celu ewentualnego
ustalenia i dochodzenia związanych z umową roszczeń lub obrony przed roszczeniami podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane pracowników i innych osób współpracujących udostępnione nam przez Państwa
w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, będą przetwarzane w celach oraz
na podstawach prawnych określonych w pkt a-c powyżej, w szczególności dla komunikacji,
współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy, wypełnienia obowiązków
informacyjnych i archiwizacyjnych, a także ochrony prawnie uzasadnionego interesu w postaci
kontrolowania ruchu osobowego (wystawienia przepustek na teren zakładu)
oraz
ewentualnego dochodzenia i odpierania roszczeń - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c i f)
RODO. Przetwarzanie obejmuje w tym przypadku następujące kategorie danych:
- dane identyfikujące – imię i nazwisko, stanowisko (funkcja),
- dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu,
- dane dot. wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej (udział w spółce
cywilnej, dane rejestrowe, uprawnienia kwalifikacyjne);

3. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione następującym odbiorcom:
- organom administracji i wymiaru sprawiedliwości (np. Urząd Skarbowy, ZUS, prokuratura,
sąd, komornik) - gdy wymagają tego przepisy prawa;
- podmiotom przetwarzającym dane w wykonaniu naszego zlecenia, np. firmom księgowym,
prawniczym, informatycznym obsługującym nasze bazy danych – na podstawie art.28 RODO;
- biurom informacji gospodarczej, firmom windykacyjnym – w zakresie niezbędnym
do dochodzenia roszczeń, wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
5. Administrator przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez następujące okresy :
a) dla celów związanych z realizacją zawartej z Rem-War Sp. z o.o. umowy - przez okres
wykonywania umowy, w tym okres gwarancji i rękojmi,
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych - przez okres wymagany obowiązującymi
przepisami (np. dane związane z obowiązkami podatkowymi i ZUS 6 lat), nie krócej jednak
niż do chwili przedawnienia obowiązków/roszczeń z nimi związanych,
c) dla celów związanych z ochroną uzasadnionego interesu spółki - przez czas trwania umowy
i po jej zakończeniu do chwili przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z umową;
6. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od REM-WAR Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarza
Państwa dane osobowe. Jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do tych danych
osobowych (art. 15 RODO), uzyskania kopii tych danych, a także informacji o celach
przetwarzania Państwa danych osobowych, kategoriach Państwa danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców,
którym Administrator ujawnił Państwa dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane,
oraz planowanym okresie przechowywania danych, a także źródle z którego Państwa dane
uzyskaliśmy. Możecie Państwo także żądać informacji o Państwa prawach związanych
z przetwarzaniem danych, w tym prawie żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawie złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia
skargi do organu nadzorczego, oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli
występuje);
7. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych (art. 21 RODO). Administrator nie
będzie mógł w takim przypadku nadal przetwarzać danych, chyba że wykaże istnienie ważnych,
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
8. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub
przetwarzane na podstawie zgody oraz gdy dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany
– przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO). Mogą Państwo żądać
przesłania tych danych innemu administratorowi danych;
9. Macie Państwo prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących
Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);

10. Możecie Państwo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa
danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO, to jest gdy
Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane, gdy sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
a Administrator nie ma uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania, gdy
Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, a także gdy należy usunąć
Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. Rem-War
Sp. z o.o. może odmówić usunięcia Państwa danych w sytuacji, gdy korzystanie z nich jest
niezbędne: dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, dla wywiązania się
z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej,
z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego), dla celów archiwalnych
(w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych, do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń;
11. Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18
RODO) w następujących przypadkach: jeśli kwestionują Państwo prawidłowość tych danych
osobowych, jeśli dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a zamiast ich usunięcia żądają
Państwo ograniczenia ich wykorzystania, jeśli administrator nie potrzebuje już Państwa danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia
lub obrony Państwa roszczeń, jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas
Państwa danych osobowych - do czasu ustalenia czy ten sprzeciw jest skuteczny (patrz pkt 7) .
12. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
13. W celu skorzystania z powyższych, wskazanych w pkt 6 - 12 praw, można skorzystać z danych
kontaktowych wskazanych wyżej w pkt 1.
14. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia
i wykonywania umowy z REM-WAR Sp. z o.o. oraz wykonania obowiązków zgodnie z wymogami
ustawowymi nałożonymi na strony umów zawieranych w obrocie gospodarczym. Bez
możliwości przetwarzania tych danych umowy nie będą mogły zostać zawarte i wykonywane.

