Klauzula informacyjna

Information clause

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – („RODO”), w związku z
umową z dnia [●] zawartą pomiędzy Siemens Energy Sp. z o.o. a [●]
(„Umowa”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych:

To fulfill the information obligation under the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April
2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data,
and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection
Regulation) (‘GDPR’), with regard to the contract made between
Siemens Energy Sp. z o.o. and [●] on [●] (‘Contract’), we hereby
provide information on personal data processing:

I. Administrator danych osobowych („Administrator”)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siemens Energy Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, KRS
0000803061, NIP: 113-30-03-794.
II. Kategorie danych osobowych
W związku z realizacją Umowy przetwarzaniu będą podlegały dane
identyfikacyjne oraz dane kontaktowe osób zatrudnionych przez [●], w
tym reprezentantów, pełnomocników, osób kontaktowych, a także
współpracujących, w szczególności:
a) imię i nazwisko;
b) stanowisko;
c)
adres miejsca pracy;
d) numer telefonu służbowego;
e) służbowy adres e-mail.
III. Cele przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i
realizacją Umowy, utrzymywaniem relacji biznesowych oraz
ewentualnym dochodzeniem lub ochroną przed roszczeniami z niej
wynikającymi.
IV. Podstawy przetwarzania
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), takich jak zawarcie i realizacja Umowy,
utrzymywanie relacji biznesowych, dochodzenie roszczeń lub
ochrona przed roszczeniami związanymi z Umową;
b) wykonywanie obowiązków ciążących na Administratorze (art. 6 ust.
1 lit. c RODO), w szczególności w odniesieniu do przechowywania
dokumentacji, w tym dokumentacji finansowej.

Letter of

I. Controller of personal data (‘Controller’)
The Controller of your personal data is Siemens Energy Sp. z o.o. with
its registered office in Warsaw, ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa,
KRS 0000803061, NIP: 113-30-03-794.
II. Categories of personal data
With regard to the performance of the Contract, the identification
and contact details of persons employed by [●], including
representatives, agents, contact persons and business partners will
be processed, in particular:
a) name;
b) position;
c)
work address;
d) business phone number;
e) business e-mail address.
III. Purposes of the processing
Personal data will be processed for the purposes related to the
conclusion and performance of the Contract, the maintenance of
business relations and the possible assertion or protection against
claims arising therefrom.
IV. Legal basis for the processing
The legal basis for processing your personal data is:
a) the fulfillment of the Controller’s legitimate interests (art. 6
section 1(f) of the GDPR), such as the conclusion and
performance of the Contract, the maintenance of business
relations, the assertion of claims or protection against claims
related to the Contract;
b) complying with legal obligations to which the Controller is
subject (art. 6 section 1(c) of the GDPR), in particular with
regard to record keeping, including financial records.

V. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom
odbiorców:
a) podmiotom przetwarzającym
dane osobowe w
imieniu
Administratora, w szczególności świadczącym na rzecz Administratora
usługi wsparcia w zakresie obsługi informatycznej oraz technicznej,
księgowo-rachunkowej, administracyjnej;
b) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze,
związane z obsługą prawną, usługi kurierskie, pocztowe;
c) podmiotom, które zostały upoważnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
VI. Okres przechowywania
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny
do realizacji celów, o których mowa w pkt.III powyżej, jednak nie dłużej
niż jest to wymagane przez przepisy prawa lub uzasadnione interesy
Administratora (w szczególności w związku z wygaśnięciem roszczeń).

V. Recipients of the personal data
Personal data may be shared with the following categories
of recipients:
a) entities processing personal data on behalf of the Controller,
in particular those providing support services with regard to IT and
technicals, accounting, administration;
b) entities providing advisory, legal, delivery and postal services to
the Controller;
c) entities which have been authorised to receive personal data on
the basis of legal regulations.

VI. Data storage period
The Controller shall process personal data for the period necessary to
fulfill the purposes indicated in point III. above, however, no longer
than required by law and/or by the Controller's legitimate interests
(in particular in connection with the extinction of right of action).

VII. Źródło pochodzenia danych
Jeżeli Administrator nie otrzymał danych osobowych bezpośrednio od
Pani/Pana, zostały one przekazane Administratorowi przez [●], lub też
zostały uzyskane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak m.in. Krajowy
Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalnosci
Gospodarczej.

VII. Source of personal data
If the Controller has not received personal data directly from you, it
has been provided to the Controller by [●] or has been obtained from
publicly accessible sources, such as the National Court Register or
Central Register and Information on Economic Activity.

VIII. Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu
podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

VIII. Automated decision-making and profiling
Your personal data will not be subject to automated decision-making,
including profiling.

IX. Dane kontaktowe Administratora
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z
Administratorem
poprzez
następujący
adres
e-mail:
plcompliance.se@siemens-energy.com lub też pisemnie na adres
Siemens Energy Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, z dopiskiem
„Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych”.

IX. Contact details of the Controller
In case of any questions or requests we kindly ask you to contact
the
Controller
via
the
following
e-mail
address:
plcompliance.se@siemens-energy.com and/or by way of
correspondence to the following address: Siemens Energy Sp. z o.o.,
ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, with the note „Data Privacy
Representative”.

X. Prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach
RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora przysługuje Pani/Panu
prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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X. Rights
You have the right to request access to your personal data, its
rectification, erasure or restriction of processing, the right to data
portability, as well as the right to object to its processing under the
conditions specified in GDPR. In case of processing of your personal
data in order to fulfill the legitimate interests of the Controller, you
have the right to object to processing of your personal data on
grounds related to your particular situation.
You have the right to lodge a complaint with the President of the
Personal Data Protection Office, to the address: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

