KLAUZULA INFORMACYJNA1
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych podanych w związku z zawarciem i

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

realizacją Umowy/Zlecenia/Zamówienia* jest ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku, ul.
Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531983, NIP: 77432-21-601, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 14 483 440,00 zł (dalej: ORLEN Serwis).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez ORLEN Serwis S.A., co oznacza w
szczególności:
a) zawarcie i wykonanie Umowy/Zlecenia/Zamówienia*,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Serwis S.A. Pani/Pana danych
osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
a) Zawarcie i wykonanie Umowy/Zamówienia/Zlecenia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO), której Pani/Pan jest stroną;
b) prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Serwis S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f
RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych
roszczeń;
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Serwis S.A. podmiotom z
nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez ORLEN Serwis S.A.
umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji, a
także Spółkom z grupy Kapitałowej ORLEN, a także podmioty upoważnionym do odbioru
danych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania
Umowy/Zlecenia/Zamówienia*, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń
wynikających z tej Umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od ORLEN Serwis S.A. dostępu do podanych
danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub
niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych
do innego administratora.
W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN SERWIS S.A. można
skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe.serwis@orlen.pl.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1 dotyczy Dostawcy będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, także, jako wspólnik spółki cywilnej

*wybrać właściwe

