Załącznik nr 13 do Uchwały nr 14/2021 Zarządu PSE Innowacje
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa i osób
kontaktowych, osób reprezentujących, pracowników i współpracowników kontrahentów

Zgodnie z rozporządzeniem 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 („RODO”), informujemy, że:
Administrator Danych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych („Dane”) przetwarzanych w związku
z zawarciem umowy lub współpracą w ramach umowy (Danych strony umowy, jeśli jest ona osobą
fizyczną, a także osób reprezentujących stronę umowy, osób kontaktowych, pracowników
i współpracowników strony umowy) jest PSE Innowacje sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
działająca pod adresem: Al. Jerozolimskie 132, kod pocztowy 02-305, e-mail: innowacje@pse.pl
(„Administrator”). W sprawach związanych z Danymi prosimy kontaktować się z Administratorem
na wskazany adres jego siedziby lub mailem na adres: rodo.innowacje@pse.pl.

Cel i podstawa
przetwarzania

W przypadku osób fizycznych będących stroną umowy - Dane są przetwarzane w celu zawarcia
i wykonania umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a Administratorem. Podstawą przetwarzania
Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy
oraz niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy. Podanie Danych jest dobrowolne, ale w razie
ich niepodania zawarcie lub wykonanie umowy z Administratorem może nie być możliwe lub być
utrudnione.
W przypadku osób reprezentujących stronę umowy – Dane są przetwarzane w celu weryfikacji
uprawnień do podjęcia działań przed lub do zawarcia i wykonania umowy. Podstawą przetwarzania
Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający
na weryfikacji prawidłowej reprezentacji. Podanie Danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania
zawarcie lub wykonanie umowy z Administratorem może nie być możliwe lub być utrudnione.
W przypadku osób kontaktowych, pracowników i współpracowników strony umowy – Dane
są przetwarzane w celu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Podstawą przetwarzania
Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający
na możliwości bieżącego kontaktu w sprawie wykonywania umowy. Podanie Danych jest dobrowolne,
ale w razie ich niepodania wykonanie umowy z Administratorem może nie być możliwe lub być
utrudnione.
Administrator przetwarza Dane także, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków
przewidzianych przepisami prawa, w tym w przepisach podatkowych i o rachunkowości. Podstawa
przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Prawo żądania Danych wynika z przepisów prawa
i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Niepodanie tych Danych uniemożliwi Administratorowi
prawidłowe wykonywanie jego obowiązków.
Administrator może także, w razie konieczności, przetwarzać Dane w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Podstawami przetwarzania
Danych są art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie Danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania
Administrator może zastosować działania przewidziane prawem w celu uzyskania tych Danych.

Źródło pochodzenia•
Danych

Dane pochodzą od Pana/Pani, a w przypadku Danych osób reprezentujących stronę umowy, osób
kontaktowych, pracowników i współpracowników strony umowy mogą one pochodzić od strony
umowy, z którą łączy Pana/Panią umowa lub którą Pan/Pani reprezentuje lub z rejestrów publicznych
(KRS/CEIDG). Zazwyczaj są to imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce zatrudnienia,
dane o podmiocie, z którym Pan/Pani współpracuje, pełniona funkcja, numer i seria dowodu
osobistego.

Odbiorcy Danych •

Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora,
w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, podmiotom
świadczącym usługi prawne,
księgowe, audytowe,
kontrahentom, podwykonawcom,
a także spółkom należącym do tej samej co Administrator grupy kapitałowej.

Okres przetwarzania•
Danych

Dane będą przechowywane przez cały okres trwania umowy, a później – w zależności od kategorii
Danych – przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa lub przez okres konieczny

1

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 14/2021 Zarządu PSE Innowacje
do rozpatrzenia potencjalnych roszczeń (tj. do upływu okresu przedawnienia). W przypadku Danych
przetwarzanych na podstawie zgody będą one przechowywane nie dłużej niż do jej cofnięcia.

•

Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane przez
okres niezbędny do realizacji tego celu.

Przysługujące prawa•

W związku z tym, że Administrator przetwarza Dane, przysługują Panu/Pani prawa: do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Przysługuje także Panu/Pani
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania
danej kategorii Danych. Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane
na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez
kontakt pod adresem e-mail rodo.innowacje@pse.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.

Profilowanie •
i przekazywanie
Danych do państw
•
trzecich

Dane nie są przetwarzane w sposób, który jest związany z automatycznym podejmowaniem decyzji,
w tym profilowaniem.
Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
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