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Załącznik nr 9 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE  

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych - przetwarzanych w związku z realizacją 

umowy handlowej - są ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”  TARNOBRZEG 

Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce: IOD@zchsiarkopol.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

zawarcia umowy oraz jej wykonania i na podstawie umowy, której stroną jest Pani/Pan, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma 

obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały czas, przez który umowa będzie 

wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 

roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku 

archiwizacyjnego. 

6. Przysługuje Pani/Panu: 

- prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

- prawo do przenoszenia danych. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

poddawane profilowaniu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 

zawarcia i realizacji zapisów umowy. 

OSDn:   Sprzedawca: 
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