KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU PRZEZ RAFAKO S.A. DANYCH OSOBOWYCH
PRZEDSTAWICIELI/PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW - DOSTAWCÓW/
PODDOSTAWCÓW/ DALSZYCH PODDOSTAWCÓW

Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 –
zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez
RAFAKO S.A. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym
prawach:

I.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest RAFAKO S.A., przy ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000034143, kapitał zakładowy i wpłacony: 254 863 996,00
PLN, posiadająca: NIP 639-000-17-88, REGON 270217865 (dalej „RAFAKO”).

II.

Dane kontaktowe Administratora
Można się z nami skontaktować:
1) pod adresem e-mail: rodo@rafako.com.pl;
2) pod adresem: ul. Łąkowa 33 47-400 Racibórz

III.

Źródło pochodzenia danych osobowych
RAFAKO pozyskuje Państwa dane osobowe od swoich Dostawców w rozumieniu Rozdziału 2
1
pkt 3 OWZ oraz Poddostawców w rozumieniu Rozdziału 2 pkt 16 OWZ, na rzecz których
świadczą Państwo pracę/usługi.

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest realizacja prawa
i obowiązków wynikających z zawartych z Dostawcami umów, w szczególności:
1)

jeżeli są Państwo oddelegowani do wykonywania robót na terenie RAFAKO – w celu
uzyskania identyfikatorów imiennych umożliwiających wstęp oraz wykonywanie prac na
teren RAFAKO, egzekwowania przez RAFAKO przestrzegania zasad organizacji prac oraz
prowadzenia działalności na terenie RAFAKO, zasad dotyczących przestrzegania

1 „Ogólne Warunki Zakupu – OWZ” rew. 1 z dnia 01.06.2015 r., opublikowane na stronie internetowej RAFAKO S.A.
pod adresem: http://www.rafako.com.pl/dla-dostawcow

2)

3)

V.

przepisów BHP, zasad dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, jak
również zasad dotyczących przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, określonych
w akcie wewnątrzzakładowym RAFAKO pn. „Zasady organizacji prac, najmu i dzierżawy
na terenie RAFAKO”;
jeżeli są Państwo oddelegowani do świadczenia pracy na realizowanych przez RAFAKO
Obiektach w rozumieniu Rozdziału 2 pkt 27 OWZ - w celu uzyskania dla pracowników
identyfikatorów imiennych umożliwiających wstęp oraz wykonywanie prac na terenie
budowy, egzekwowania przez RAFAKO przestrzegania zasad organizacji prac na terenie
budowy, zasad dotyczących przestrzegania przepisów BHP, zasad dotyczących
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz innych norm wewnątrzzakładowych
obowiązujących na danym Obiekcie, jak również zasad dotyczących przestrzegania
przepisów
o ochronie
środowiska,
ustalonych
przez
RAFAKO
i/lub
Inwestora/Zamawiającego, a w przypadku zamówień publicznych również na obowiązku
wykazania, że pracownicy świadczący pracę na danym odcinku robót są zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę;
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, jak również egzekwowanie
nałożonych przez Zamawiającego kar/not obciążeniowych w związku z działalnością na
Obiekcie w ramach realizacjo umowy z Dostawcami, na rzecz których świadczą Państwo
pracę/usługi.

Rodzaje przetwarzanych danych
Kategorie Państwa danych osobowych mogą obejmować dane kontaktowe (adres e-email,
numer telefonu), dane niezbędne do dopuszczenia do pracy na terenie RAFAKO/terenie
budowy tj. imię i nazwisko, stanowisko pracy, kwalifikacje do wykonania robót, kserokopie
aktualnych zaświadczeń o ukończeniu odpowiedniego szkolenia bhp (wstępne lub okresowe)
i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywanych prac, a w przypadku
zamówień publicznych dane niezbędne do wykazania, że świadczą Państwo pracę
na podstawie umowy o pracę;

VI. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w
którym upływa najdłuższy możliwy na gruncie stosownych przepisów prawa okres
przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu cywilnoprawnej odpowiedzialności kontraktowej
lub deliktowej, związanych ze współpracą RAFAKO z Dostawcami, od których pozyskujemy
Państwa dane.

VII. Odbiorcy danych
Administrator nie udostępnia osobom trzecim Państwa danych osobowych, za wyjątkiem
sytuacji, w których Administrator posiada taki obowiązek wynikający z przepisów prawa lub z
wiążących go zobowiązań umownych. Tym samym, RAFAKO może przekazywać Państwa
dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
celem wykonania ciążących na RAFAKO obowiązków,

2) Inwestorowi/Zamawiającemu w zakresie i na warunkach przewidzianych w umowie zawartej
pomiędzy RAFAKO a Inwestorem/Zamawiającym,
3) podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na zlecenie RAFAKO,
w szczególności podmiotom gospodarczym świadczącym usługi informatyczne, serwisowe,
ochrony, usługi pocztowe lub kurierskie,
4) a jeżeli to konieczne, także podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego.

VIII. Przysługujące prawa
W granicach przewidzianych przepisami RODO, posiadają Państwo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
prawo żądania do sprostowania swoich danych osobowych )art. 16 RODO);
prawo żądania do usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

IX. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy).
X.

Zautomatyzowane decyzje
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.

