Klauzula informacyjna dla dostawców

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych PZP24.PL Spółka z o.o., ul. LEGNICKA 57D/B/J, 54-203
WROCŁAW, KRS:0000505029, NIP:8971797896, REGON:022393643
2. Może się Pani/Pan się z nami skontaktować:
i. Listownie lub osobiście: PZP24.PL Spółka z o.o., ul. LEGNICKA 57D/B/J,
54-203 WROCŁAW;
ii. Poprzez e-mail: ochronadanych@pzp24.com.pl;
iii. Poprzez formularz kontaktowy na stronie: https://pzp24.pl/kontakt/.
3. Może się Pani/Pan skontaktować z
inspektorem ochrony danych osobowych
ustanowionym w spółce w osobie Pana Gabriela Kolasa poprzez adres e-mail:
ochronadanych@pzp24.com.pl
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zasad określonych w
regulaminie na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO w związku z prawidłowym
funkcjonowaniem Pani/Pana konta na platformie PZP24 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit
f RODO – w celu obrony przed roszczeniami.
5. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
i. Obsługa przesłanego przez Panią/Pana przy pomocy e-maila, chata na
stronie, telefonicznie pytania i udzielenia odpowiedzi w celach
dotyczących współpracy, odpowiedzi na pytania dotyczące działania
platformy zakupowej,
ii. Udzielenia informacji związanych ze współpracą w zakresie
wykorzystania platformy zakupowej,
iii. Obsługi procesu udziału w postępowaniu zakupowym, w którym bierze
Pan/Pani udział, a w szczególności: otrzymywanie zapytań ofertowych,
otrzymywanie dodatkowych powiadomień o postępowaniu,
odpowiedzi na pytania Kupców, składanie oferty handlowej, udziału w
aukcjach elektronicznych, otrzymywanie zamówień, informacji o
odbiorach i reklamacjach, funkcjonowanie w ramach katalogu
elektronicznego oraz pozostałych działaniach związanych z udziałem w
postępowaniu zakupowym.
Dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO, umowy art. 6 ust.1 lit. b RODO, przepisów prawa - art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz prawnie
uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust.1 lit. f RODO
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na
realizację celów przetwarzania lub do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także do momentu obrony przed roszczeniami.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego
funkcjonowania Pani/Pana konta na Platformie Zakupowej.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać podmioty, z którymi zostały
zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. Logintrade S.A. oraz
hostingodawcy platformy itd.. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom publicznym w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
9. Osobie, której dane dotyczą, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, przysługują
następujące prawa:
i. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu lub ograniczenia
przetwarzania;
ii. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych - w sprawie naruszenia przepisów RODO;
10. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich w ramach korzystania z
usług hostingowych świadczonych przez podmioty z USA. Przekazywanie danych odbywa
się na podstawie Programu Tarcza Prywatności, który zapewnia wysoki poziom ochrony
przekazywanych danych.

