KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW GOBARTO S.A.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku), dalej RODO, informujemy:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

I.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70,
00-687 Warszawa, dalej GOBARTO lub Administrator.
DANE DO KONTAKTU

II.

Kontakt z osobą odpowiedzialną
dane.osobowe@gobarto.pl.

za

dane

osobowe

możliwy

jest

pod

adresem

email:

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

III.

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są następujące:
a)

realizacja umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie, umowy o dzieło) łączącej Panią/Pana z
GOBARTO – w zakresie identyfikującym (imię, nazwisko, NIP lub PESEL, adres zamieszkania, numer
telefonu, seria dowodu osobistego); podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w postaci
niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak prowadzenie
rozliczeń finansowych, w tym podatkowych i ubezpieczeniowych; podstawą prawną jest
niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, o ubezpieczeniach
społecznych i przepisów podatkowych oraz rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
c) ewentualne dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami; podstawą prawną jest art. 6
ust. 1 lit. f) RODO o niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią; prawnie uzasadnionym
interesem Administratora jest zapewnienie mu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami
zgłaszanymi wobec Administratora lub obrony jego praw poprzez kierowanie roszczeń w jego
imieniu, w tym roszczeń wynikających z udzielenia Pani/Panu dostępu do zasobów informacyjnych
GOBARTO, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem.
IV.

ZAKRES PRZETWARZANIA

Zakres przetwarzanych przez GOBARTO danych osobowych w związku z łączącą GOBARTO i Panią/Pana
umową cywilnoprawną obejmuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres. NIP albo PESEL, dane
kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu, inne dane zawarte w umowie
cywilnoprawnej łączącej Panią/Pana z Administratorem.
V.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej
(umowy zlecenia, umowy o dzieło). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
zawarcia umowy.

ODBIORCY DANYCH

VI.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:
a) przetwarzającym dane w imieniu GOBARTO, czyli np. podmiotom realizującym usługi
informatyczne, transportowe, pocztowe, prawne, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia;
b) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

VII.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celu realizacji umowy cywilnoprawnej łączącej
Panią/Pana z GOBARTO, przez okres trwania ww. umowy, a po tym czasie przez okres wynikający z
przepisów dotyczących przedawnienia wzajemnych roszczeń (co do zasady 2 lata) oraz okresu
przechowywania dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; okres
przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń
cywilnoprawnych w związku z prowadzoną z Panią/Panem współpracą, a także obrony przed takimi
roszczeniami – przez odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń, co do zasady nie dłużej niż przez
6 lat od uprawomocnienia się orzeczenia Sądu wydanego w danej sprawie.
VIII.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki
sposób i w jakim celu przetwarzamy;
b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane
nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne;
c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; w
przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich
przechowywania;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu
wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż
przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
IX.

INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ.

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
X.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

