
 

 

Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych - 
dla pracowników i współpracowników kontrahenta 

 

Informacja o treści przepisów dot. ochrony danych osobowych zgodnie z art.13 ust.1 i2 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 (...) (dalej 
RODO) – zarząd Spółki informuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TALEX S.A. z siedzibą przy ul. Karpia 27d, 61-619 

Poznań́, (NIP: 782-00-21-045, REGON 004772751); dalej: Administrator, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (Bartłomiej Nowak), z którym można kontaktować́ 

się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość́ na adres iod@talex.pl 

lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej. 

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, 

służbowy numer telefonu, stanowisko służbowe, adres i siedzibę miejsca pracy. 

4. Pani/Pana dane zostały udostępnione Administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę  
w związku z realizacją zawartej pomiędzy nami umowy handlowej.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą ̨przetwarzane zgodnie z informacjami wskazanymi w poniższej tabeli: 
            

Cel przetwarzania Czas przetwarzania 

realizacja swojego prawnie uzasadnionego interesu i 
interesu Państwa Pracodawcy  - wynikającego z bieżącej 
obsługi zawartej umowy handlowej pomiędzy nami w tym 
ewentualnego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO),  

do czasu wygaśnięcia mogących wystąpić 
roszczeń związanych  
z realizacją tej umowy 

realizacja obowiązków wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

5 lat od zakończenia umowy 

6. W uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie niezbędnym do danego celu przetwarzania 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą ̨ być́ partnerzy biznesowi, technologiczni, logistyczni  

i organizacyjni Administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą ̨ przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar 

Gospodarczy) i organizacji międzynarodowych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usunięcia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym do profilowania. 


