KLAUZULA POUFNOŚCI I OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1.

Informacje uzyskane wzajemnie przez Strony w związku z realizacją Umowy oraz informacje zastrzeżone
przez którąkolwiek ze Stron stanowią tajemnicę handlową, w związku z czym nie mogą być przekazywane
osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy
oraz 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

2.

Postanowienia dotyczące tajemnicy handlowej zawarte w ust. 1, nie będą stanowiły przeszkody dla
którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji, jeżeli:
1)
2)
3)

druga Strona wyrazi na to zgodę na piśmie,
informacja ta należy do informacji powszechnie znanych,
ujawnienie informacji wymagane jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3.

Postanowienia o poufności nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnieniu
informacji zleceniobiorcom działającym w imieniu Strony przy wykonaniu niniejszej Umowy,
z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności uzyskanych informacji.

4.

Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków gwarantujących
dochowanie zobowiązania ust. 1 przez jej pracowników i ewentualnych podwykonawców.

5.

OSDn informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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 119, s.1.), OSDn będzie przetwarzał dane osobowe
Odbiorcy.

6.

Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest OSDn.

7.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Umowa. Dane osobowe Odbiorcy przetwarzane
są w celu wykonania zobowiązań wynikających z przedmiotowej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).

8.

OSDn będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych Odbiorcy (oznaczonych „X”):

9.

☒

Imiona i nazwisko

☒

Adres zamieszkania

☐

Data urodzenia

☐

Miejsce urodzenia

☒

PESEL

☒

NIP

☒

REGON

☐

Seria i nr dowodu osobistego

☐

Imiona rodziców

☐

Informację o własności nieruchomości

Dane osobowe Odbiorcy mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
a)

podwykonawców, czyli podmiotom, z których OSDn korzysta przy ich przetwarzaniu:
przedsiębiorstwom prowadzącym obsługę księgową, obsługę prawną, obsługę informatyczną,
obsługę kadrową;

b) innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej i/lub inwestycyjnej, do których należy
OSDn, a które to podmioty są odbiorcami danych osobowych Odbiorcy.
10.

Dane osobowe Odbiorcy nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.

11.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem Umowy, przetwarzane będą przez OSDn do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy, nie krócej niż 5 lat liczonych od ostatniego dnia
kalendarzowego roku, w którym umowa wygasła lub została rozwiązania, z uwagi na konieczność
ewidencji księgowej.

12.

W związku z ochroną danych osobowych, Odbiorcy przysługują następujące prawa:
a)

prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy
zmianie, zdezaktualizowały się;

b) prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - czyli
usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
c)

prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich
przechowywania;

d) prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych
oraz kopii danych;
e)

f)

prawo do przenoszenia danych - czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub
wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie
możliwe;
prawo do wycofania zgody – Odbiorca może w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą wyraził. Od
złożenia takiej dyspozycji OSDn nie będzie już przetwarzać danych we wskazanym celu (zakres tego
prawa oraz sytuacje, kiedy można z niego skorzystać uzależnione jest od przepisów prawa);

g)

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Odbiorca uważa, że przetwarzamy dane
niezgodnie z prawem.
13.

W celu wykonania praw Odbiorcy, w zakresie ochrony danych osobowych, Odbiorca powinien kierować
żądania pod adres: odo@pgbiogaz.pl lub bezpośrednio na adres OSDn: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

14.

OSDn zastrzega możliwość wypowiedzenia Umowy, w trybie natychmiastowym, jeżeli skorzystanie
z któregokolwiek z praw, o których mowa w ust. 12 powyżej, będzie powodowało, iż wykonanie umowy
stanie się przez OSDn niemożliwe.

15.

Wypowiedzenie Umowy, o której mowa w ust. 14 powyżej, poczytuje się za wypowiedzenie z winy
Odbiorcy.

