PŁOCK, 25-05-2018 R

KLAUZULA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PARTERÓW ABC COMPLEX POLSKA SP. Z O.O.

ABC COMPLEX POLSKA SP. Z O.O., UL. ZYGMUNTA PADLEWSKIEGO 4A, 09-402 PŁOCK, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRS, POD NUMEREM 0000711435, NIP: 7743238300, REGON: 369089860 zwana dalej „Powierzającym” udostępnia
swojemu „Partnerowi handlowemu” nazywanemu w zależności od rodzaju kontraktu – umowy zleceniodawcą lub zleceniobiorcą dane
osobowe, których w myśl przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(dalej „RODO”) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) jest Administratorem. Posiadanie przedmiotowych danych osobowych wynika z odpowiednich
przepisów Kodeksu Pracy lub innych zgodnych z właściwymi przepisami źródeł tj. umowy, zgody, deklaracje.

Powierzający ABC COMPLEX POLSKA Sp. z o.o. wyrażając zgodę na:
a.

Przekazanie / powierzenie danych osobowych objętych przepisami RODO zobowiązuje, a Partner handlowy wyraża zgodę na
ochronę przedmiotowych danych w myśl obowiązujących przepisów,

b.

Przyjęcie danych na zasadzie powierzenia danych zobowiązując się do ochrony przedmiotowych danych w myśl obowiązujących
przepisów,

Przyjmujący dane – Partner handlowy wyraża zgodę na zasadach wzajemności jak w punktach a i b niniejszego rozdziału.

Ogólne zasady i cele powierzenia danych osobowych:
1.

Realizacja kontraktu handlowego

2.

Realizacji wymagań określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy oraz innych przepisów i norm
prawnych, których realizacja jest związana z obowiązkami pracodawcy, zleceniodawcy, zleceniobiorcy

3.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

4.

Bezpieczeństwo zakładów pracy, agencji i organizacji posiadających Zakładowy Regulamin Wewnętrzny lub regulamin oparty o
normy Bezpieczeństwa Publicznego

5.

Inne cele związane z działalnością operacyjną stron.

Ogólne zasady ograniczające dysponowania danymi wykraczające poza udzieloną zgodę:
1.

Powierzanie instytucjom, organizacjom, podmiotom niepowiązanym bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy stron

2.

Cele marketingowe i statystyczne

3.

Publikowanie w systemach informatycznych i informacyjnych niegwarantujących bezpieczeństwo lub bezpośrednio
narażającymi na ich utratę

4.

Inne niezgodne z obowiązującym normami prawa

5.

Odebranie zgody min. na dysponowanie, gromadzenie, przetwarzanie danych przez ich właściciela lub administratora w zakresie
właściwych regulaminów i przepisów prawa.

Niniejsza klauzula stanowi wyciąg z regulaminów i norm prawnych obowiązujących na dzień sporządzenia i obowiązuje do momentu ich
zmiany przez odpowiednie wykonawcze akty prawne. Ich zmiana lub nowelizacja nie zwalnia stron z dbałości o bezpieczeństwo i jakość
zgromadzonych czy przetwarzanych danych.
Przyjęcie do widomości niniejszej klauzuli dla każdej ze stron oznacza obowiązek stosowania się do ww. zasad oraz właściwych przepisów
prawa. Strona odrzucająca ww. klauzulę zobowiązana jest do rozwiązania umowy – kontraktu na zasadach umownych oraz do działań
zmierzających do zabezpieczenia, prawa do zapomnienia i udzielania pełnego dostępu właścicielowi do swoich danych, a także nie zwalnia
to strony do stosowania przepisów „RODO”.
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