Załącznik nr 5
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w Umowie

1. Każda ze Stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych osobowych w
rozumieniu 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), zwanego dalej RODO, w
odniesieniu do danych osobowych swoich pracowników oraz pracowników drugiej Strony,
wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu oraz innych osób odpowiedzialnych za
realizację niniejszej umowy. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe
są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i
miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email (DANE
KONTAKTOWE).
2. PAIH S.A. oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 3739 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@paih.gov.pl
3. Operator oświadcza, że w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z
nim kontaktować poprzez ……………………………………………..
4. DANE KONTAKTOWE będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust.1 lit. f)
RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych
osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy.
5. DANE KONTAKTOWE nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się
to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub na podstawie
osobnej zgody wyrażonej na piśmie przez drugą Stronę.
6. DANE KONTAKTOWE nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO bez osobnej zgody wyrażonej na piśmie przez
drugą Stronę.
7. DANE KONTAKTOWE będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej
umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania wówczas dane będą
przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego np.:
z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne obowiązki
wynikające z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8. Osobom, o których mowa w pkt. 1 niniejszego Załącznika, przysługuje prawo do żądania
od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W oparciu o DANE KONTAKTOWE Strony nie będą podejmowały zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
10. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej, było wymagane do zawarcia
niniejszej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
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osobowych skutkuje obowiązkiem jednej ze Stron do niezwłocznego wskazania innej osoby
do kontaktu.
11. Strony zobowiązują się zapewnić, aby osoby, wskazane jako osoby do kontaktu w Umowie
poinformowały osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust.
1, o treści niniejszego Załącznika.
12. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności w realizacji ochrony danych
osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia
oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni
stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami RODO.
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