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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 31/2018 

 
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Oferenta/ 
Wykonawcy/ Kontrahenta lub osób współpracujących z Oferentem/ Wykonawcą / 

Kontrahentem. 

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APEX-ELZAR Sp. z o.o.  z siedzibą 
we Włocławku  (87-805) przy ul. Toruńskiej 222. 

2. APEX-ELZAR nie wyznaczył Inspektora  Danych Osobowych. Kontakt z APEX-ELZAR Sp. z o.o.  
jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem apex-elzar@apex-elzar.pl, telefonicznie 
pod numerem  54 237 25 12 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych. 

 
II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

1. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do APEX-ELZAR Sp. z o.o. przez 
………………………* - podmiot świadczący usługi dla APEX-ELZAR SP. z o.o. lub zamierzający 
świadczyć usługi (złożył do APEX-ELZAR Sp. z o.o. ofertę współpracy) stanowią w zależności od 
rodzaju współpracy dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach 
potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie. 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez APEX-ELZAR Sp. z o.o., w zależności 
od rodzaju współpracy, w następujących celach: 

a) wykonania obowiązków wynikających z umowy z APEX-ELZAR SP. z o.o., której stroną 
jest/będzie ………………………*, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych 
przez ………………………*, w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do 
realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania 
pełnomocnictw do reprezentowania APEX-ELZAR Sp. z o.o., kontroli należytego wykonania 
umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,  

b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy 
APEX-ELZAR SP. z o.o. a Panią/Panem lub pomiędzy APEX-ELZAR Sp. z o.o. 
a ………………………*,  

c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na APEX-ELZAR Sp. z o.o., w tym 
w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku. 

3. Podstawą prawną przetwarzania przez APEX-ELZAR Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych 
w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest: 

a) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na 
APEX-ELZAR Sp. z o.o. na podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju 
współpracy, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. 
na podstawie art. 18 Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora 
zobowiązanego, do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych 
w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) prawnie usprawiedliwiony interes APEX-ELZAR Sp. z o.o.  (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO). 
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III. ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez APEX-ELZAR Sp. z o.o. podmiotom z nim 
współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi obsługi informatycznej, 
doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji. 

 
IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż 
do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy APEX-ELZAR Sp. z o.o. 
a ………………………* lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych 
związanych z ww. umową. 
 
 
V. TWOJE PRAWA 

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do treści swoich danych, 
• prawo do sprostowania danych osobowych, 
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od APEX-ELZAR Sp. z o.o. danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu 
administratorowi danych lub zażądać, aby APEX-ELZAR Sp. z o.o. przesłał dane do innego 
administratora. Jednakże APEX-ELZAR Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest 
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych 
danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem, 

• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy APEX-ELZAR Sp. z o.o. przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw 
można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: 
apex-elzar@apex-elzar.pl,  lub adres siedziby APEX-ELZAR Sp. z o.o. z dopiskiem „Specjalista 
Ochrony Danych Osobowych” lub ”SODO”. 

 
VI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

*- nazwa podmiotu – Oferenta/Wykonawcy/Kontrahenta   

mailto:apexelzar@apex-elzar.pl

