OŚWIADCZENIE O POINFORMOWANIU KLIENTA

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych
jest TAD-MET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Kościerzynie.
2. Inspektorem ochrony danych w TAD-MET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa jest Marcin Kluka. Możesz skontaktować się z administratorem pod adresem
ido@tadmet.com.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zawarcia umowy, etapów jej realizacji oraz ewentualnych
roszczeń, a ponadto w celach marketingowych.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla
zrealizowania umowy.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną
zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i jest niezbędne dla zawarcia prawnie ważnej umowy. Przetwarzanie
danych osobowych w dalszych procesach odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z
dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej
zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania negocjacji,
wykonania umowy i wyczerpania wzajemnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umów. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi
5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze
świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celach marketingowych moje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 5 lat. Moje dane
osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z
przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
9. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji
międzynarodowych.
10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.

..……………………………………………
Identyfikator

……………………………………………..
Podpis

