Załącznik nr 1
do Polityki Bezpieczeńń stwa Przetwarzańia Dańych Osobowych w INTERARMS Sp. z o.o.
wersja 01 z dńia 25.05.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Administratorem Danych jest INTERARMS Sp. z o.o., z siedzibą w Radomiu 26-600 ul. Przemysłowa 3F,
z ktoń rym mozż esz się skońtaktowacń w sprawach ochrońy Twoich dańych osobowych i realizacji Twoich praw
poprzez (do wyboru):
a. e -mail: office@ińterarms.pl
b. telefońiczńie: 786 250 440
c. pisemńie ńa adres siedziby Admińistratora Dańych, wskazańy powyzż ej.
Zgodńie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogoń lńe
rozporządzeńie o ochrońie dańych, dalej roń wńiezż „RODO”) Dz. Urz. UE L 119/1, ińformujemy, zż e:
1. dańe osobowe przetwarzańe są przez Admińistratora dańych w zakresie ńiezbędńym do realizowańia
zadańń Admińistratora zgodńie z prawem. Dańe osobowe przetwarzańe są wyłączńie w celu wykońywańia
ńastępujących zadańń :
a. zawarcia i wykońańia umoń w o pracę;
b. zawarcia i wykońańia umoń w cywilńo - prawńych;
2. dańe osobowe mogą bycń przekazywańe ńa zż ądańie orgańom pańń stwowym;
3. dańe osobowe ńie będą przekazywańe do pańń stwa trzeciego/orgańizacji międzyńarodowej;
4. dańe osobowe będą przechowywańe przez okresy, o ktoń rych mowa w poszczegoń lńych ustawach
regulujących zakres prac Admińistratora,
5. osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. dostępu do tresń ci swoich dańych,
b. ich sprostowańia,
c. usuńięciai lub ograńiczeńiaii przetwarzańia lub do wńiesieńia sprzeciwu wobec przetwarzańia iii;
d. przeńoszeńia dańychiv,
e. cofńięcia zgodyv
6. osoba, której dane dotyczą ma prawo wńiesieńia skargi do orgańu ńadzorczego, gdy uzńa Pańi/Pań, izż
przetwarzańie dotyczących Pańi/Pańa dańych osobowych ńarusza przepisy RODO vi.
7. Admińistrator dańych gromadzi jedyńie dańe osobowe podańe dobrowolńie. Nikt ńie ma obowiązku
podańia swoich dańych osobowych, jedńakzż e odmowa podańia dańych osobowych mozż e skutkowacń
ńiemozż liwosń cią realizacji zadańń prowadzońych przez Admińistratora dańych.
8. dańe osoby, której dane dotyczą ńie będą przetwarzańe w sposoń b zautomatyzowańy, w tym ńie będą
podlegały profilowańiu.
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i prawo do usunięcia danych osobowych musi miecń podstawę prawńą.
ii prawo do ograniczenia przetwarzania osoba, ktoń rej dańe dotyczą mozż e zż ądacń, aby Admińistrator ograńiczył przetwarzańie jej dańych

osobowych wyłączńie do ich przechowywańia lub wykońywańia uzgodńiońych z tą osobą działańń , jezż eli jej zdańiem Admińistrator ma
ńieprawidłowe dańe osobowe lub przetwarzam je bezpodstawńie.
iii prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: osoba, ktoń re dańe dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzańia
jej dańych ńa podstawie prawńie uzasadńiońego ińteresu, a takzż e, gdy przetwarzańie jest ńiezbędńe do wykońańia zadańia realizowańego w
ińteresie publiczńym lub do sprawowańia powierzońej ńam władzy publiczńej. Osoba, ktoń rej dańe dotyczą powińńa wtedy wskazacń swoją
szczegoń lńą sytuację, ktoń ra jej zdańiem uzasadńia zaprzestańie przez Admińistratora przetwarzańia objętego sprzeciwem. Admińistrator
zaprzestańiemy przetwarzacń dańe w tych celach, chyba zż e wykazż e, zż e podstawy przetwarzańia dańych są ńadrzędńe wobec praw osoby,
ktoń rej te dańe dotyczą lub tezż zż e jej dańe są ńiezbędńe Admińistratorowi do ustaleńia, dochodzeńia lub obrońy roszczeńń .
iv prawo do przenoszenia danych: osoba, ktoń rej dańe dotyczą ma prawo otrzymacń od Admińistratora w ustrukturyzowańym, powszechńie
uzż ywańym formacie ńadającym się do odczytu maszyńowego dańe osobowe jej dotyczące, ktoń re dostarczyła Admińistratorowi ńa podstawie
zgody lub ńa prawńie uzasadńiońe wezwańie Admińistratora

v prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w kazż dej chwili osoba, ktoń rej dańe dotyczą ma prawo cofńącń zgodę ńa
przetwarzańie tych dańych osobowych, ktoń re przetwarza Admińistrator ńa podstawie zgody tej osoby. Cofńięcie zgody ńie będzie wpływacń ńa
zgodńosń cń z prawem przetwarzańia, ktoń rego dokońańo ńa podstawie zgody przed jej wycofańiem.

vi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jezż eli osoba, ktoń rej dańe dotyczą uwazż a, zż e Admińistrator przetwarza jej dańe
ńiezgodńie z prawem, mozż e złozż ycń w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrońy Dańych Osobowych lub ińńego własń ciwego orgańu
ńadzorczego

