
KIa uzu la informacyjna dotycząca RODO:

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 W sprawie ochrony osób
fizycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraŻ uchylenja Dyrektywy 95/46/wE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dziennik Urżędowy Unii Europejskiej L 119 Z dnia
4 maja 20I6r.J, dalej zwane RoDo, informujemy, iż:

1, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ośrodek Hodowli ZWierZąt Zarodowych sp. z o.o,
ż siedzibą W chodeczku; Chodeczek, 87 - 860 chodecż,

2, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą W kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy,
celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mo8ą być przetwarzane celem
kierowania do Pani/Pana ofert W ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń
wynikających z przepisów prawa cywilne8o oraz obrony przed takimi roszczenjami, jeśli się takie po,aWią.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
art, 6 ust 1 lit. b RoDo - tj. przetwarzanie jest konieczne do realiżacji łączącej nas umowy,
art, 6 ust. ]. lit. c RoDo - tj, przetwarzanie jest niezbędne do realiżacji obowiązkóW na nas ciążących takich
jak rozliczenia finan5owe, W tym podatkowe,
art, 6 ust, ]. lit, f RODO - ti, Przetwarzanie jest nieodzowne dla rea|izacji celów wynikających z naszych
prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Pani/Pana ofert W ramach marketingu
bezpoŚredniego oraz ewentUalna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

4, Ma Pani/Pan Prawo do Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich
sprostowania, prawo do UsUnięcia danych osobowych iprawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia
danych osobowych (art. 17 RoDo )lub prawo do o8raniczenia przetwarzania (art. 18 RoDo ), prawo
do Wniesienia sprzeciwu Wobec przetwarzania ( art. 21 RoDo ), prawo do przenoszenia
danVch (art.20 RODO ), lub w Przypadku uzyskania zgody dla przetwarzania danych osobowych prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( art. 7 RoDo ).

5. Ma pani/pan prawo wniesienia skargi do organu nadżorczego - prezesa urzędu ochrony Danych
osoboWych.

6, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa W tym
zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony W przepisach powszechnych
i WeWnętrznych Administratora W zakresie archiwacji dokUmentóW'

7, Odbiorcą Pani/Pana danYch osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio odpowiedzialni
za przetwarzanie pani/pana danych. Do pani/pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy,
np. firmy praWnicze, informatycżne.
pani/pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy
W pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach kompUteroWych.

Podanie danych osobowych jest Warunkiem zaWarcia umoWy.

pani/pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom
międzynarodoWym.

9.

(podpi5 Administratora)

Niniejsżym oświadczam, że zapoznatem/am się z,,K|auzulą informacyjną dotyczącą RoDo" iwyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z postępowaniem przetar8owym
realizowanym przez oHZZ 5p. z o.o.

chodeczek, dnia
(data, imię inazwisko oferenta)


