Klauzula informacyjna dotycząca Pani/Pana danych osobowych w
związku z zapytaniem o współpracę.
PoolRisk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wojska Polskiego 9, 01-524
Warszawa),

wpisaną

do

Rejestru

Przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000779109, NIP : 5252785262, REGON : 382938405 (zwana dalej Spółką)
pragnie poinformować jak poniżej.
1. Administrator danych.
W związku z udostępnieniem przez Panią/Pana danych osobowych Spółce,
Spółka ta w zakresie udostępnionych danych jest ich administratorem.
Dane kontaktowe Spółki:
telefon: 22 327 16 30
adres e-mail: biuro@erisk.pl
adres korespondencyjny: Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa
2. Cele przetwarzania.
Udostępnione Spółce dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania na
Pani/Pana rzecz działań mających na celu zaproponowanie Pani/Panu
współpracy, przygotowania umowy w tym zakresie oraz w celu wykonania
przez administratora innych obowiązków nałożonych na Spółkę powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa (takimi jak np. przepisy podatkowe).
3. Podstawa prawna przetwarzania.
W związku z celami przetwarzania wskazanymi pkt. 2 powyżej, podstawę
prawną przetwarzania danych stanowią Artykuł 6 ust. 1 lit. b i lit. c
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 zwanego dalej Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

4. Kategorie odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Spółki obsługę
lub czynności bezpośrednio albo pośrednio umożliwiające Spółce prawidłowe
wykonanie czynności zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w
pkt. 2 powyżej. W szczególności odbiorcami mogą być pracownicy Spółki, jej
zleceniobiorcy, współpracownicy związani ze Spółką innymi stosunkami
prawnymi czy zewnętrzni usługodawcy takich usług jak obsługa prawna,
księgowa, finansowa, informatyczna o ile przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez

wspomniane podmioty będzie zmierzało do osiągnięcia

celów wskazanych w pkt. 2 powyżej.
5. Czas przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przez okres niezbędny do wykonania
czynności niezbędnych do oceny możliwości podjęcia współpracy, nawiązania
i wykonania obowiązków związanych z taką współpracą i wypełnienia przez
administratora obowiązków ciążących na nim z mocy prawa, zależnie od tego,
który z ww. okresów upłynie później.
6. Uprawnienia, które Pani/Panu przysługują.
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych jest
Pani/Pan uprawniona/uprawniony do:
a) żądania od Spółki dostępu do danych,
b) żądania sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) żądania przeniesienia danych,
Aby skorzystać ze wspomnianych uprawnień należy skontaktować się z
administratorem – dane kontaktowe wskazano w pkt. 1 powyżej.
7. Uprawnienie do wniesienia skargi.
Jest Pani/Pan uprawniona/uprawniony do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dobrowolność podania danych.
Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, nie jest też
warunkiem

zawarcia

umowy,

nie

jest

więc

Pani/Pan

zobowiązana/zobowiązany do ich podania.
Niemniej Spółka pragnie wskazać, że nie dysponując Pani/Pana danymi nie
będzie miała faktycznej możliwości osiągnięcia celów wskazanych w pkt. 2
powyżej i niemożliwym stanie się wykonanie świadczeń na Pani/Pana rzecz.

