OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAMÓWIENIA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO_ art. 14_PODWYKONAWCA
W związku, że od dnia 25 maja 2018r. obowiązuje unijne rozporządzenie, dotyczące
ochrony danych osobowych - Rozporządzenie 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 i
w związku z łączącym nas zamówieniem/umową
(zamówieniami/umowami), poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące
przetwarzania przez Doosan Babcock Energy Polska S.A. danych osobowych Państwa
pracowników i współpracowników.
Prosimy o bezwzględne przekazanie tejże informacji Państwa pracownikom
i współpracownikom, których dane nam udostępniono w związku z zawarciem i realizacją
łączącej nas umowy celem jej należytego wykonania.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby pozyskania umowy
i/lub późniejszej jej realizacji jest Doosan Babcock Energy Polska S.A. (dalej jako: DBEP)
z siedzibą w Rybniku (44-207), ul. Golejowska 73, KRS: 0000635144; REGON: 271250250;
NIP: 6420000228.

przepisami prawa oraz wymaganiami klientów. Ze względów rachunkowych czy podatkowych
posiadamy także obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych. Jesteś więc zobowiązany
do podania nam tych danych. Przetwarzając Twoje dane musimy jednak mieć także na
uwadze, że realizując usługi w sektorze energetyki (sektor, określony jak praca w warunkach
szczególnych), jesteśmy zobowiązania do przekazania Twoich danych celem wystawienia
przepustek, okazania Twoich kompetencji i doświadczenia zawodowego, a także posiadanego
orzeczenia lekarskiego w zakresie zdolności do pracy. Brak podania Twoich danych
uniemożliwia wykonywanie pracy przez Ciebie w ramach świadczonych przez nas usług.
Z tych powodów część Twoich danych przetwarzamy na podstawie realizowania naszego
prawnie uzasadnionego interesu i zobowiązujemy Cię do ich podania.
Podanie przez Ciebie danych nie jest warunkiem zawarcia żadnej umowy z nami.
Prawa
Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz
je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także
skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec DBEP sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Możesz
również cofnąć Twoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, skontaktuj się
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez DBEP
możesz skontaktować się z Dyrektorem Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych: Marzena Szota tel. +48 32 739 1737,
e-mail: marzena.szota@doosan.com
Zakres przetwarzania danych osobowych
W DBEP mogą być przetwarzane następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego,
wizerunek (fotografia), wykształcenie, doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje
zawodowe, uprawnienia, szkolenia BHP, orzeczenia o zdolności do pracy, rozmiar odzieży,
Cel przetwarzania danych osobowych









udział w postępowaniu przetargowym, wykazanie kwalifikacji personelu,
realizacja kontraktów, zgodnie z wytycznymi klienta (przepustki, paszporty
bezpieczeństwa, kompetencje personelu),
wykonywanie umów,
realizacja zamówień,
przesyłanie informacji
marketingowych,
zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń i programów komputerowych i BHP,
bezpieczeństwo fizyczne obiektów ,bezpieczeństwo mienia i powierzonych
zasobów,
dochodzenie roszczeń,
zrealizowanie uprawnień lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu
prawa,
procesy księgowe , dokonanie wymaganych prawem rozliczeń podatkowych
i innych,

W przypadku, gdy w związku z realizacją zawartych umów, nasza spółka jest podwykonawcą
wykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy lub generalnego wykonawcy, który to jest z kolei
wykonawcą, podwykonawcą pośrednim lub bezpośrednim dla klienta końcowego Twoje dane
osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom zaangażowanym w realizację
kontraktu.
Jako podmiot gospodarczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność
zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej
czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje
dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:








Innym podmiotom z grupy Doosan,
Dostawcom usług kadrowo-płacowych oraz księgowych,
Dostawcom usług IT,
Dostawcom usług prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, szkoleniowych,
kurierskich, pocztowych, bankom, pośrednikom,
Kancelariom usług prawnych, tłumaczom, doradcom, konsultantom,
Kontrahentom spółki (klienci, dostawcy, podwykonawcy, tj. wszystkie strony
zaangażowane w realizację kontraktu,
w celu zapewnienia
udziału
w postępowaniach przetargowych oraz w celu realizacji kontraktów),
Organom Państwowym.

Dane przekazywane poza Unię Europejską
Z uwagi na to, że jesteśmy częścią grupy kapitałowej Doosan, korzystamy z usług innych
dostawców, np. w zakresie serwisu IT Twoje dane osobowe są i mogą być przekazywane
poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych
odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy pomiędzy DBEP, a tym podmiotem,
zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Źródło danych osobowych
Źródłem pozyskania danych o Tobie jest Podmiot zatrudniający Cię na podstawie umowy
o pracę, umowy cywilnoprawnej lub innej podobnej podstawie, który to Podmiot przekazał
dane o Tobie na podstawie umowy łączącej go z DBEP.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Zautomatyzowany sposób pozyskania danych osobowych, w tym profilowanie
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, danych osobowych.

Zgoda na przetwarzanie
podwykonawcy

danych

osobowych_pracownik

/

współpracownik

Rybnik, dnia: xx.xx.xx R.
xxxx
imię, nazwisko
xxxx
adres zamieszkania
xxx
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, w związku z zawarciem pomiędzy Doosan Babcock Energy Polska S.A.
z siedzibą w Rybniku, ul. Golejowska 73 B, 44-207 Rybnik, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000635144,
NIP: 6420000228 (dalej, DBEP) a …………………………………..(nazwa podmiotu, adres,
KRS, NIP) umowy na…………………………………….* wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez administratora moich danych osobowych, dotyczących mojego:
a)
b)

prywatnego nr telefonu komórkowego oraz adresu e-mail w celu kontaktu*,
orzeczenia lekarskiego w zakresie mojej zdolności do pracy wraz ze skierowaniem,
w celu realizacji procesu ofertowania i/lub realizacji kontaktów, którym Doosan
Babcock Energy Polska S.A. powierza wykonanie określonych prac w ramach
zawartych umów*.

Ponadto zostałem poinformowany, że:
1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Doosan Babcock Energy Polska S.A.
(dalej jako DBEP) z siedzibą w Rybniku (44-207), ul. Golejowska 73, KRS:
0000635144; REGON: 271250250; NIP: 6420000228,
2.
Posiadam prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, skorzystania z uprawnienia do złożenia wobec DBEP
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych
do innego administratora danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W pozostałym zakresie, zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych
zgodnie z obowiązującą ulotką informacyjną RODO.

Data i podpis
*niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: obowiązek prawny, Twoja
zgoda oraz uzasadniony interes spółki. W oparciu o Twoją zgodę przetwarzamy tylko dane
osobowe, dotyczące Twojego nr telefonu, adresu e-mail, orzeczenia lekarskiego. Naszym
uzasadnionym interesem jest między innymi udział w postępowaniach ofertowych i realizacja
umów z kontrahentami.
Czas przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe są przechowywane w zależności od celu ich przetwarzania. Okres
przetwarzania, określony jest dla osiągnięcia celu przetwarzania, w tym z uwzględnieniem
przepisów obowiązującego prawa tj. co do zasady: okres przedawnienia roszczeń
kontraktowych (w tym upływu gwarancji), wypełnienia obowiązków podatkowych,
rachunkowych, ZUS-owskich -5 lat (5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym
powstał obowiązek podatkowy, 5 lat obrachunkowych dla celów księgowych), wszelakich
roszczeń z tytułu postepowań administracyjno – sądowych (terminy przedawnień w zależności
od czynu), 3 miesiące w odniesieniu danych z monitoringu wizyjnego, w każdym przypadku
z zastrzeżeniem dłuższego okresu tylko w przypadku, w którym dokumenty te stanowią dowód
w postępowaniu lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu (wtedy okres przechowywania ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postepowania).
Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane
anonimizacji, chyba że będziemy zobowiązani do ich dalszego przetwarzania na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów unijnych lub krajowych.
Podanie danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jesteśmy zobowiązani do prowadzenia
dokumentacji związanej z pozyskaniem umowy i/lub jej realizacją w sposób określony
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO_ art. 13 ust. 1 i 2_
UMOWA CYWILNO-PRAWNA, JEDNOOSOBOWE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE
W związku, że od dnia 25 maja 2018r obowiązuje unijne rozporządzenie, dotyczące ochrony
danych osobowych - Rozporządzenie 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, w związku z łączącym nas zamówieniem/umową (zamówieniami/umowami,
poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych
przez Doosan Babcock Energy Polska SA.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Doosan Babcock Energy Polska S.A. (dalej
jako DBEP) z siedzibą w Rybniku (44-207), ul. Golejowska 73 B, KRS: 0000635144; REGON:
271250250; NIP: 6420000228.
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez DBEP
możesz skontaktować się z Dyrektorem Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych: Marzena Szota tel. +48 32 739 1737,
e-mail: marzena.szota@doosan.com
Zakres przetwarzania danych osobowych
W DBEP przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, PESEL, nr dowodu osobistego, wizerunek
(fotografia), posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, szkolenia BHP, orzeczenia o
zdolności do pracy, nr NFZ, rozmiar odzieży, nr telefonu, adres e-mail.
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Cel przetwarzania danych osobowych














cele kadrowo-płacowe
pakiety medyczne (badania zakresu medycyny pracy, o ile wymagane),
cele zapewniania BHP,
identyfikatory, przepustki, zarządzanie narzędziami,
udział w postępowaniu przetargowym, wykazanie kwalifikacji personelu,
realizacja kontraktów, zgodnie z wytycznymi klienta (przepustki, paszporty
bezpieczeństwa, kompetencje personelu),
wykonywanie umów,
realizacja zamówień,
przesyłanie informacji
marketingowych,
zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń i programów komputerowych i BHP,
bezpieczeństwo fizyczne obiektów ,bezpieczeństwo mienia i powierzonych
zasobów,
dochodzenie roszczeń,
zrealizowanie uprawnień lub spełnienie obowiązku wynikającego z przepisu
prawa,
procesy księgowe, dokonanie wymaganych prawem rozliczeń podatkowych
i innych,
inwentaryzacja danych papierowych.

W przypadku, gdy w związku z realizacją zawartych umów, nasza spółka jest podwykonawcą
wykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy lub generalnego wykonawcy, który to jest z kolei
wykonawcą, podwykonawcą pośrednim lub bezpośrednim dla klienta końcowego Twoje dane
osobowe mogą być też przekazywane innym podmiotom zaangażowanym w realizację
kontraktu.
Jako podmiot gospodarczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność
zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej
czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje
dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:







Dostawcom usług kadrowo-płacowych oraz księgowych,
Dostawcom usług IT,
Dostawcom
usług
prawnych,
doradczych,
ubezpieczeniowych,
szkoleniowych, kurierskich, pocztowych, bankom, pośrednikom,
Dostawcom usług benefitowych, opieki medycznej, kancelariom usług
prawnych, tłumaczom, doradcom, konsultantom,
Kontrahentom spółki (klienci, dostawcy, podwykonawcy, tj. wszystkie strony
zaangażowane w realizację kontraktu,
w celu zapewnienia
udziału
w postępowaniach przetargowych oraz w celu realizacji kontraktów),
Organom Państwowym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych_umowa cywilno-prawna, jednoosobowe
działalności gospodarcze
Rybnik, dnia: xx.xx.xx R.
xxxx
imię, nazwisko
xxxx
adres zamieszkania
xxx
PESEL
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym, w związku z zawarciem z
Doosan Babcock Energy Polska S.A.
z siedzibą w Rybniku, ul. Golejowska 73 B, 44-207 Rybnik, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000635144,
NIP: 6420000228 (dalej, DBEP) umowy cywilno-prawnej/umowy o świadczenie usług*
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora moich danych osobowych,
dotyczących mojego:
a)
b)

prywatnego nr telefonu komórkowego oraz adresu e-mail w celu kontaktu*,
orzeczenia lekarskiego w zakresie mojej zdolności do pracy wraz ze skierowaniem,
w celu realizacji procesu ofertowania i/lub realizacji kontaktów, którym Doosan
Babcock Energy Polska S.A. powierza wykonanie określonych prac w ramach
zawartych umów*.

Ponadto zostałem poinformowany, że:
1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Doosan Babcock Energy Polska S.A.
(dalej jako DBEP) z siedzibą w Rybniku (44-207), ul. Golejowska 73, KRS:
0000635144; REGON: 271250250; NIP: 6420000228,
2.
Posiadam prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania, żądania ich usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, skorzystania z uprawnienia do złożenia wobec DBEP
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych
do innego administratora danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W pozostałym zakresie, zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych
zgodnie aktualnie z obowiązującą ulotką informacyjną RODO, stanowiąca załącznik nr 5 do
niniejszej umowy.
.

Dane przekazywane poza Unię Europejską
Z uwagi na to, że jesteśmy częścią grupy kapitałowej Doosan, korzystamy z usług innych
dostawców, np. w zakresie serwisu IT. Twoje dane osobowe są i mogą być przekazywane
poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych
odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy
pomiędzy DBEP a tym podmiotem,
zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

……………………………………
Data i podpis

*niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: obowiązek prawny, Twoja
zgoda oraz uzasadniony interes spółki. W oparciu o Twoją zgodę przetwarzamy tylko dane
osobowe, dotyczące Twojego nr telefonu, adresu e-mail, orzeczenia lekarskiego. Naszym
uzasadnionym interesem jest między innymi udział w postępowaniach ofertowych i realizacja
umów
z kontrahentami.
Czas przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe są przechowywane w zależności od celu ich przetwarzania. Okres
przetwarzania, określony jest dla osiągnięcia celu przetwarzania, w tym z uwzględnieniem
przepisów obowiązującego prawa tj. co do zasady: dokumentacji wypadkowej - 10 lat,
przedawnienia roszczeń kontraktowych ( w tym upływu gwarancji), wypełnienia obowiązków
podatkowych, rachunkowych, ZUS-owskich -5 lat
(5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, 5 lat obrachunkowych dla celów
księgowych), wszelakich roszczeń z tytułu postepowań administracyjno – sądowych (terminy
przedawnień w zależności od czynu), 3 miesiące w odniesieniu danych z monitoringu
wizyjnego, w każdym przypadku z zastrzeżeniem dłuższego okresu tylko w przypadku, w
którym dokumenty te stanowią dowód w postępowaniu lub administrator powziął wiadomość,
iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu (wtedy okres przechowywania ulegnie
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania).
Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane
anonimizacji, chyba że będziemy zobowiązani do ich dalszego przetwarzania na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów unijnych lub krajowych.
Podanie danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jesteśmy zobowiązani do prowadzenia
dokumentacji związanej z pozyskaniem umowy i/lub jej realizacją w sposób określony
przepisami prawa oraz wymaganiami klientów. Ze względów rachunkowych czy podatkowych
posiadamy także obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych. Jesteś więc zobowiązany
do podania nam tych danych. Przetwarzając Twoje dane musimy jednak mieć także na
uwadze, że realizując usługi w sektorze energetyki (sektor, określony jak praca w warunkach
szczególnych), jesteśmy zobowiązania do przekazania Twoich danych celem wystawienia
przepustek, okazania Twoich kompetencji i doświadczenia zawodowego, a także posiadanego
orzeczenia lekarskiego w zakresie zdolności do pracy. Brak podania Twoich danych
uniemożliwia wykonywanie pracy przez Ciebie w ramach świadczonych przez nas usług.
Z tych powodów część Twoich danych przetwarzamy na podstawie realizowania naszego
prawnie uzasadnionego interesu i zobowiązujemy Cię do ich podania.
Podanie przez Ciebie danych nie jest warunkiem zawarcia żadnej umowy z nami.
Prawa
Jako administrator Twoich danych zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz
je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także
skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec DBEP sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Możesz
również cofnąć Twoją zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, skontaktuj się
Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
Zautomatyzowany sposób pozyskania danych osobowych, w tym profilowanie
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu,
w tym profilowaniu, danych osobowych.
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