Załącznik nr 4

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKRESIE PRZESYŁANIA FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
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Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z
o.o. z siedzibą przy ul. Jagiełły 13, 43-155 Bieruń (dalej, jako “BPIK Sp. z o.o.” lub “Administrator”). Kontakt z
administratorem możliwy jest poprzez tel. (032) 216-27-64, (032) 328-96-84 lub wiadomość kierowaną na adres
e-mail: bpik@bpik.com.pl.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej, jako “IOD”). Z IOD można kontaktować się we
wszystkich
sprawach
dotyczących
przetwarzania
danych
osobowych pod adresem e-mail:
daneosobowe@bpik.com.pl.
Szczegółowe informacje na temat celów, podstaw prawnych oraz zasad przetwarzania danych znajdzie
Pan/Pani na stronie internetowej dostępnej pod adresem http://www.bpik.com.pl/.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu, zakresie i na wskazanej poniżej podstawie
prawnej:
4.1.
realizacji zawartej z Panem/Panią umowy – cel ten obejmuje przetwarzanie w szczególności
następujących kategorii danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, nr rachunku
bankowego. Przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych odbywać się będzie na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1.
4.2.
wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego przewidzianego regulacjami z zakresu
finansów i rachunkowości, w tym w szczególności w zakresie opisanym w art. 106e ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.). Przetwarzanie to
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4.3.
wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków z zakresu archiwizacji dokumentacji, które to
przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z wymogami
przechowywania dokumentacji opisanymi w przepisach prawa krajowego z zakresu prowadzenia
dokumentacji finansowej, rachunkowości i archiwizacji danych.
Przewidywanymi odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
5.1.
podmioty uprawnione zgodnie z przepisami nakładającymi na administratora stosowne obowiązki
prawne - w tym w szczególności organom administracji publicznej oraz innym podmiotom w zakresie
niezbędnym do realizacji przypisanych im zadań publicznych;
5.2.
podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych
celów, w tym partnerom realizującym obsługę prawną, obsługę IT, obsługę rachunków bankowych,
usługi operatorów poczty usługi polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i mienia
administratora, oraz innym podmiotom realizującym wsparcie techniczne i organizacyjne.
BPIK Sp. z o.o. będzie przechowywał Pana/Pani dane osobowe przez następujące okresy:
6.1.
okres przedawnienia roszczeń przysługujących stronom w ramach łączącej ich umowy;
6.2.
przez okres konieczny do zapewnienia możliwości dochodzenia przez administratora przysługujących
mu roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - przez okres zgodny z regulacjami prawa
cywilnego;
6.3.
w zakresie przetwarzania dokonywanego w związku z realizacją obowiązków prawnych przez okres
konieczny do realizacji przepisów (w tym w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości).
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani szereg praw, w tym prawo dostępu do
danych osobowych, prawo żądania do ich sprostowania, usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia
zapomnianym” w zakresie możliwym do realizacji przez administratora zgodnie z przepisami prawa), a także
ograniczenia przetwarzania prowadzonego przez administratora.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, których przetwarzania dokonuje Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. b) RODO, będzie odbywało się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia
danych osobowych, którego warunki szczegółowo uregulowane zostały w art. 20 RODO.
Ponad powyższe ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prowadzonego przez
administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dodatkowo przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej UODO znajdującej się pod adresem
https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może
zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji
umowy.
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
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