Klauzula informacyjna w związku z zawieraniem umowy cywilnoprawnej
Niniejszym na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej dalej: RODO informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „NAFTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Rasztowie, 05205 Klembów z Centralą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 630
2) u administratora, o którym mowa w pkt 1, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym
można kontaktować się:
a. listownie na adres: 03-994 Warszawa ul. Wał Miedzeszyński 630,
b. na adres poczty elektronicznej: inspektor.odo@naftor.pl,
3) dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w
następujących celach:
wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz przepisów Kodeksu cywilnego
dotyczących umów zlecenia/o dzieło, w tym wypłaty wynagrodzenia,
wykonywania obowiązków zleceniodawcy jako płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, w tym
zakresie zgłaszania zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz przekazywania
dokumentów rozliczeniowych,
wykonywania obowiązków zleceniodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych,
wykonywania obowiązków zleceniodawcy wynikających z przepisów o minimalnej stawce godzinowej
dla wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia.
4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane z uwagi na:
niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.
6) pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
w zależności od potrzeb - organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom egzekucyjnym, organowi
rentowemu, organom podatkowym, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z
żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia
oraz po zakończeniu obowiązywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w
tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczeń oraz okres przechowywania wymagany przez
organy kontrolne, w szczególności ZUS.
9) ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich
danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie,
gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego
prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia
swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – jest Pani/Pan
uprawniona/-y do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres, o którym mowa w pkt 2.
11) informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.

