INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ SPÓŁKĘ GÓR – STAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GORLICACH
Niniejszym, w wykonaniu nałożonego na spółkę Gór-Stal sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach
obowiązku informacyjnego wynikającego z 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) (Dz.Urz. UE L 119
z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
I.

Administrator danych osobowych. Spółka Gór-Stal sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach (adres:
ul. Przemysłowa 11, 38-300 Gorlice), zwana dalej „Administratorem”, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166841, posiadająca
NIP 7381945154, REGON 852712117, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł w
całości opłaconym jest administratorem Twoich danych osobowych.

II.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych; okres przechowywania danych
osobowych; informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych.
1.

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe jako autora ekspertyzy technicznej,
atestu, certyfikatu, deklaracji zgodności, to jest imię i nazwisko, w celu:
a)

b)

wykorzystania ekspertyzy technicznej, atestu, certyfikatu, deklaracji zgodności w
bieżącej działalności gospodarczej Administratora, będącym realizacją prawnie
usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
archiwalnym, na potrzeby udowodnienia określonych faktów oraz zabezpieczenia
dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby
dochodzenia roszczeń, będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu
Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia uzasadnionego interesu
Administratora.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu
wykonania ekspertyzy technicznej lub dostawy towaru spełniającego wymagania
określone w ateście, certyfikacie lub w deklaracji zgodności.
III.

Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Tobie prawo do: (a) dostępu do swoich
danych oraz otrzymania ich kopii; (b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; (c)
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (d) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; (e) przenoszenia danych; (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego
- do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

IV.

Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom takim jak
partnerzy Administratora, o ile okaże się to niezbędne do realizacji powyżej wskazanych
celów. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, w tym
podmioty przetwarzające, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

V.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Administrator nie będzie podejmował wobec
Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub
do organizacji międzynarodowej.

VI.

Źródło pochodzenia danych osobowych. Twoje dane osobowe zostały udostępnione
Administratorowi przez podmiot, któremu zlecono sporządzenie ekspertyzy technicznej,
dostawę surowców spełniających wymagania określone w ateście, certyfikacie lub w
deklaracji zgodności.

