Oświadczenie dotyczące RODO
Ja niżej podpisana/-y …………………………….………….. - jako działający przy zawieraniu / w ramach realizacji
Umowy nr …………………………. z dnia ……………………………… [dalej: Umowa] zawartej pomiędzy Roto Okna
Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie, adres: ul. Lubelska 104, 21 – 100 Lubartów [dalej:
Administrator] a …………..…………………………………………………………………….. z siedzibą w
……………………..………….. [dalej: Odbiorca] Odbiorca będący osobą fizyczną / przedstawiciel Odbiorcy /
osoba biorąca udział w realizacji Umowy w imieniu Odbiorcy, niniejszym oświadczam, że zostałam/-em
poinformowana/-y przez Administratora o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska/ numeru i serii dowodu
osobistego/ adresu/ daty i miejsca urodzenia/ numeru telefonu/ zdjęcia (wizerunku),
…………………………… [dalej łącznie: Dane Osobowe] jest: Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. z siedzibą w
Lubartowie, adres: ul. Lubelska 104, 21 – 100 Lubartów (Administrator).
2. Dane kontaktowe Koordynatora Ochrony: dataprotectiondst-pl@roto-frank.com
3. Dane Osobowe zostały pozyskane przez Administratora od Odbiorcy (źródło pochodzenia danych
osobowych).
4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
a) w celu umożliwienia ROTO i Odbiorcy będącemu osobą fizyczną realizacji umowy, łączącej te
podmioty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
[dalej: RODO];
b) w celu umożliwienia Administratorowi i Odbiorcy realizacji umowy, łączącej te podmioty, w
ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz przez osobę
trzecią, tj. przez Odbiorcę nie będącego osobą fizyczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
c) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Administratorem a Odbiorcą, a
także pomiędzy osobą, której dane dotyczą, nie będącą Odbiorcą a Administratorem, w ramach
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f
RODO;
5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia realizację celów
wskazanych powyżej.
6. Przetwarzanie Danych Osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług
lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym
Administratorowi usługi prawne, IT, usługi ochrony, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe.
7. Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały
pozyskane, w tym przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych.
Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy
będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
9. Posiadam prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO; b) ich
sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, d) ograniczenia
przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, VI.
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych - w granicach art. 21 RODO.
10. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane Inspektorowi Ochrony Danych.
11. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznam, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

…………………………..
(czytelny podpis)

