
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest PUMAR sp. z o.o. z siedzibą 

w Siemianowicach Śląskich, dane kontaktowe ADO: Siemianowice Śląskie (41-103), ul. 

Wyzwolenia 14, e-mail: pumar@ppupumar.pl  

2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, gdyż jesteś dla nas osobą kontaktową naszego 

kontrahenta. Dane będą przetwarzane: 

 aby kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania 

umów/zleceń między nami a Twoim pracodawcą, odpowiadania na pytania, przedstawiania 

ofert, przekazywania Ci innych informacji o naszej działalności i możliwych formach 

współpracy - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO polegającego na realizacji 

bieżącego kontaktu oraz podtrzymywaniu dobrej relacji z naszymi kontrahentami, w 

szczególności z ich pracownikami; 

 aby bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń 

związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli 

powstanie spór dotyczący umowy - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

polegającego na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

3. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy (w zakresie: imię 

i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o 

tym, jakie zadania w ramach pracy realizujesz). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do utrzymywania kontaktów w celu 

realizacji umowy/zlecenia.  

5. Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:  

 podmiotom, które stale na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność: 

podmiotom świadczącym usługi ochroniarskie, informatyczne, dostawcy usługi hostingu 

poczty elektronicznej oraz strony www;  

 podmiotom, które sporadycznie wspierają ADO, takim jak: kancelarie prawne,  

 podmiotom, które wykażą potrzebę dostępu do danych oraz podmiotom upoważnionym do 

ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

6. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy pomiędzy nami 

a Twoim pracodawcą, a następnie do czasu uwzględnienia złożonego przez Ciebie sprzeciwu, 

jednak nie dłużej, niż do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. 

Szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania danych znajdują się w dokumentach 

wewnętrznych Spółki. 

7. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie 

decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania. 

8. Przysługuje Ci prawo do: 

 dostępu do Twoich danych osobowych,  

 sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,  

 usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 

 przenoszenia Twoich danych osobowych, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  
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