Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
ICSO Chemical Production Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie -Koźle, ul. Energetyków 4, spełniając
swój ustawowy obowiązek, umożliwia Państwu zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania
danych osobowych przez ICSO Chemical Production Sp. z o.o.
Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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,
Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
1. Administrator danych osobowych
ICSO Chemical Production Sp.z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 47-225 przy ul. Energetyków 4, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000038365, NIP: 749-000-36-23, Regon: 530541949,
informujemy, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
Wyznaczyliśmy Pełnomocnika do spraw Ochrony Danych Osobowych w naszej organizacji, w osobie Pani
Alicji Pabiasz, która odpowie na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez
nas Państwa danych osobowych. Można się z nami skontaktować pod nr telefonu 77 4873757, pod adresem
e-mail: apabiasz@icsochp.com.pl lub pisemnie na adres Spółki.
2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Jeżeli są Państwo osobami zatrudnionymi przez przedsiębiorcę lub osobami działającymi w jego imieniu:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy nami,
a przedsiębiorcą, w którego imieniu Państwo działają - w takim przypadku przetwarzanie danych
osobowych następuje na podstawie Państwa zgody (art.6.1lit.a RODO) lub na podstawie
uzasadnionych interesów Administratora Danych Osobowych (art.6 ust.1lit f RODO), przy czym
tymi uzasadnionymi interesami jest zapewnienie możliwości wykonania umowy zawartej
między nami a przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają, a Państwa dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania
umowy. Nie wykluczmy również, iż jeżeli zostali Państwo wskazani jako osoba kontaktowa,
przedsiębiorcy, Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych.
Jeżeli są Państwo przedsiębiorcami prowadzącymi działalności gospodarczą:
Państwa dane są przez nas przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy/zadania (art.6 ust 1 lit.b
RODO) lub na podstawie zgody ( art.6 ust.1 lit a RODO), przy czym realizacja naszych prawnie
uzasadnionych interesów obejmuje wszystkie czynności towarzyszące realizacji umów/zadań
oraz czynności związanych z dochodzeniem naszych praw, w tym czynności windykacyjnych, a
także czynności związanych z marketingiem.
3. Odbiorcy danych
Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą upoważnieni pracownicy ICSO Chemical
Production Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 47-225 przy ul. Energetyków 4 zgodnie z zakresem swoich
obowiązków i upoważnieniem, podmioty wspierające nas administracyjnie. Takie osoby lub podmioty
przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie.

4. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt. a,b
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

i zgodnie z treścią ogólnego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy lub realizacji zadań,
a nie podanie danych będzie uniemożliwiało zawarcie umowy z Administratorem lub kontynuowanie
współpracy z Państwem lub przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania umowy/zadania zawartej
z Państwem lub przedsiębiorcą, w imieniu którego Państwo działają w okresie niezbędnym do jej
realizacji, a także po jej zakończeniu przez czas związany z wypełnieniem obowiązków wynikających
z przepisów obowiązującego prawa.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych. Realizacja
wymienionych powyżej praw może być ograniczona innymi przepisami prawa.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Z powyższych praw można skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany
dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za
pośrednictwem Poczty polskiej.
7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Informujemy, że nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. poza
teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani organizacjom międzynarodowym.
8. Informacja o źródle danych
Państwa dane zostały przez nas pozyskane z umów, zleceń transportowych, zapytań handlowych, ofert
handlowych lub bezpośrednio od przedsiębiorcy, w imieniu którego Państwo działają, publicznych
rejestrów (CEIDG, KRS).
9. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane kontaktowe w szczególności takie
jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko służbowe, uprawnienia, dane niezbędne do
rozliczeń i fakturowania, a w niektórych przypadkach Pesel, nr dowodu osobistego, numer rejestracyjny
pojazdu .
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

