Kędzierzyn Koźle 24 maja 2018 r.
Nr dokumentu: ELGON/RODO/w001/18/v1

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w firmie ELGON SERWIS ELEKTRYCZNY MICHAŁ GONDZIK

Szanowni Państwo!

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 , z dniem 24.05.2018 ustala się co
następuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
ELGON SERWIS ELEKTRYCZNY Michał Gondzik (dalej zwana ELGON)
ul. 1 Maja 15B/1 47- 220 Kędzierzyn Koźle
NIP: 749 132 53 81 REGON: 160052441
2. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane są w celach:
2.1.
utrzymywania kontaktów o charakterze biznesowym, technicznym lub organizacyjnym w związku z
realizowanymi przez ELGON usługami na rzecz firmy, którą Pani/Pan reprezentuje.
2.2.
realizacji usług i zleceń przez ELGON na rzecz firmy, którą Pani/Pan reprezentuje.
2.3.
przygotowania ofert i umów na rzecz firmy, którą Pani/Pan reprezentuje.
2.4.
prowadzenia spraw organizacyjnych związanych z przygotowywanymi lub realizowanymi przez ELGON
usługami, takimi jak dokumentacja BHP, dokumentacja związana z kwalifikacjami zawodowymi,
dokumentacja związana z pozwoleniami na wejście na teren obiektów i podobnych.
2.5.
zaangażowania podwykonawców lub zatrudniania pracowników.
2.6.
związanych z ochroną oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, określonych ustawowo.
2.7.
umów handlowych , ubezpieczeniowych i podobnych, określonych przez Kodeks Cywilny.
2.8.
podatkowych, bankowych i księgowych, określonych ustawowo.
2.9.
związanych z bezpieczeństwem państwowym i obronnością kraju, określonych ustawowo.
3. Następujące dane osobowe Pani / Pana są przetwarzane:
3.1.
Imię i nazwisko.
3.2.
Adres (dotyczy tylko przypadków, gdy siedziba firmy, którą Pani/Pan reprezentuje, jest jednocześnie
prywatnym adresem zamieszkania Pani/Pana lub osób trzecich).
3.3.
Numer telefonu (dotyczy, gdy prywatny numer jest wykorzystywany do celów służbowych, lub posiada
Pani/Pan wspólny numer telefonu do celów prywatnych i zawodowych).
3.4.
E-mail (dotyczy, gdy prywatny e-mail jest wykorzystywany do celów służbowych, lub posiada Pani/Pan
wspólny e-mail do celów prywatnych i zawodowych).
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4. Dodatkowo w przypadku podwykonawców, partnerów biznesowych i kontrahentów firmy ELGON, mogą być
opcjonalnie zbierane i przetwarzane dane osobowe:
4.1.
Data urodzenia:
4.1.1. podana na dokumentach potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub BHP takich jak certyfikaty,
uprawnienia, świadectwa, zaświadczenia i podobne.
4.1.2. konieczna do celów ubezpieczeniowych.
4.1.3. związana z uzyskaniem pozwoleń na wejście na teren obiektów.
4.2.
Numer PESEL:
4.2.1. konieczny do celów ubezpieczeniowych.
4.2.2. związany z uzyskaniem pozwoleń na wejście na teren obiektów.
4.3.
Numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub prawa jazdy), związany z uzyskaniem pozwoleń
na wejście na teren obiektów.
4.4.
Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy (ograniczone wyłącznie do informacji: zdolny / niezdolny,
bez danych wrażliwych tj. szczegółowych informacji o stanie zdrowia), wymagane przez przepisy BHP.
4.5.
Numer konta bankowego, konieczny do regulowania faktur lub przelewania wynagrodzeń.
4.6.
Inne, za Pani/Pana zgodą, jeżeli konkretna okoliczność tego wymaga.
5. Dane osobowe wymienione w p.3 i 4 mogą być przekazane następującym odbiorcom:
5.1.
Firmom lub instytucjom , na rzecz których jest ofertowana, przygotowywana lub realizowana usługa
przez ELGON.
5.2.
Bankom, w zakresie związanym z regulowaniem faktur lub przelewaniem wynagrodzeń.
5.3.
Firmom ubezpieczeniowym, w zakresie związanym z ubezpieczeniem działalności firmy ELGON.
5.4.
Firmom świadczące usługi audytorskie i doradztwa.
5.5.
Firmom świadczące usługi ochrony fizycznej, w zakresie związanym ze wstępem na teren chronionych
przez nie obiektów.
5.6.
Firmy świadczące usługi transportowe.
5.7.
Kancelarie prawne i firmy świadczące usługi windykacyjne.
5.8.
Inne, za Pani/Pana zgodą, jeżeli konkretna okoliczność tego wymaga.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych o których mowa w p. 3 i 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do
realizacji usług przez ELGON, utrzymywania kontaktów o charakterze biznesowym, technicznym lub
organizacyjnym w związku z realizowanymi przez ELGON usługami na rzecz firmy, którą Pani/Pan reprezentuje
lub zaangażowania przez ELGON podwykonawców lub zatrudniania pracowników w celu świadczenia usług na
rzecz firmy, którą Pani/Pan reprezentuje.
7. Przekazując przez Panią/Pana dane osobowe o których mowa w p. 3 i 4 firmie ELGON , udziela Pani/Pan zgodę na
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli dane osobowe o których mowa w p. 3 i 4 zostały pozyskane w
następujący sposób:
7.1.
w korespondencji e-mail kierowanej przez Panią/Pana bezpośrednio do firmy ELGON.
7.2.
w dokumentach w wersji elektronicznej lub papierowej, kierowanej przez Panią / Pana bezpośrednio do
firmy ELGON.
7.3.
z redagowanych i publikowanych przez Panią/Pana lub firmę, którą Pani/Pan reprezentuje,
ogólnodostępnych publikacji takich jak strony internetowe, materiały reklamowe, wizytówki, nagłówki
dokumentów, itp.
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8. ELGON deklaruje dochowanie należytej staranności w celu zabezpieczenia i ochrony Pani/Pana danych
osobowych.
9. Dane osobowe, o których mowa w p. 3 i 4 są przechowywane na czas ofertowania, przygotowywania świadczenia
usług , zachowania okresu gwarancyjnego usług realizowanych przez ELGON, z którymi te dane mają związek.
Wyjątek stanowią dokumenty o charakterze bankowym, finansowym lub podatkowym, których okres
przechowywania określa się ustawowo.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podpisano:
Michał Gondzik
ELGON Serwis Elektryczny
tel. komórk. 660 519 407
biuro@elgon-ex.pl
www.elgon-ex.pl
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