KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWY CYWILNOPRAWNE
DLA OSÓB PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ
ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO 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 (RODO)
informujemy, że
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie MONAR – Ośrodek Leczenia Terapii i
Rehabilitacji Uzależnień w Mysłakowicach, zwane dalej: „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Administratora : ul. Czerwony Dworek 5, 58-533 Mysłakowice, tel./fax: 075 713
15 37 mail : czerwonydworek@monar.org
3. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
PESEL, REGON, PKD wykonawcy lub innego kontrahenta oraz ich pracowników i personelu
wyznaczonego do kontaktu lub realizacji umowy (pracowników/zleceniobiorców/podwykonawców)
(stosownie do zakresu przekazanych danych osobowych w zawartej umowie cywilnoprawnej).
4. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, o
której mowa powyżej, jej rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na
Administratorze;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualna konieczność odpierania
lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
5. Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane podmiotom
dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym
usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz
Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w
celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył
dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora
w formie papierowej i elektronicznej do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania
umowy oraz, co oznacza że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie 5 lat lub zależnie od
kategorii archiwalnej danej sprawy.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do
których zachowania zobowiązany jest Administrator;
b) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem,
że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania
danych na podstawie przepisów prawa.
8. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych
będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

