Szanowni Państwo
Hatrans sp. z o.o., pragnie poinformować, iż jest Administratorem danych osobowych w
rozumieniu 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych
osób fizycznych reprezentujących kontrahenta, dostawcę, podwykonawcę oraz osób fizycznych
wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, koordynatorzy, osoby odpowiedzialne za
wykonanie łączącej strony Umowy, Zamówienia, Zlecenia.

1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez P.U.Hatrans sp.
z o.o. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do
wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy, Zamówienia, Zlecenia w
kategorii dane zwykłe - imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer
służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało
z koniecznością wynikającą z realizacją zawartej Umowy, Zamówienia, Zlecenia i mogą
być przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej w rozumieniu
RODO.
3. Ww. dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak długo będą niezbędne do
realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich
przetwarzania.
4. Osobom przekazującym dane przysługuje prawo do żądania od Administratora danych
dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Podanie danych osobowych jest wymagane do realizacji Umowy, Zamówienia, Zlecenia.
Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować
rozwiązaniem Umowy, Zamówienia, Zlecenia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie przez
wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu powyżej skutkuje obowiązkiem
kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.
6. W oparciu o podane dane osobowe osób, P.U.Hatrans sp. z o.o. nie będzie podejmowała
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
7. Kontrahent zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne, które nie podpisały wiążącej
niniejszej Umowy itp., o treści niniejszego paragrafu.
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez P.U.Hatrans sp. z o.o.
można się skontaktować poprzez e-mail lub telefon
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