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Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców 

SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli 
 

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, 

dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej 

przedstawiamy następujące informacje: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-000-37-57 

REGON 000980180 KRS 174714 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem  iod@spolem-pss.pl, lub pisemnie na 

adres naszej siedziby, wskazany w pkt.1. 

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że 

zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe. 

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) niezbędnym do realizacji łączącej nas umowy zlecenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.b 

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 zwanym dalej 

„RODO"; 

b) wypełnienia obowiązków, zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS, obowiązków podatkowo-

rozliczeniowych i księgowo-sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.c ( np. w celach 

podatkowych); 

c) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych 

zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f RODO gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń. 

5. Posiadasz prawo: 

a) do żądania od SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli 

dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych; 

b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 

przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, ZUS, 

Banki, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz  

 

 

usługi, w tym firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę. 

7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane 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 obowiązków podatkowych, 

rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane 

osobowe zostaną usunięte. 

8. Twoje dane osobowe nie nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej. 
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9. Podmiotem, któremu powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych, na 

podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych jest Powiatowy Szpital 

Specjalistyczny w Stalowej Woli. 

10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 

 

 

Zapoznałam/em się dnia: ……………………………………………………  

 

  

 

Podpis:……………………………………………………………………… 

 


