UMOWY CYWILNOPRAWNE
Dotyczy osób zawierających umowy cywilnoprawne z WORD.
Sposób pozyskiwania danych
Dane osobowe pozyskiwane są od osób zawierających umowę z WORD.
Cele przetwarzania
Dane osobowe są konieczne do wywiązania się z zawartej umowy cywilnoprawnej.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Podstawy przetwarzania
Upoważnieni pracownicy WORD będą przetwarzać dane osobowe, gdyż przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.
1 lit. B RODO).
Upoważnieni pracownicy WORD będą również przetwarzać dane osobowe w związku
z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO).
W celu wywiązania się z obowiązku prawnego administrator zobowiązany jest
do przetwarzania danych osobowych, gdyż został na niego nałożony obowiązek prawny
wynikający z następujących przepisów:


Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o Rachunkowości tekst jednolity (Dz. U. z 2019
r. poz. 351 z późn. zm.).



Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1145 z późn. zm.).



Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 650 ze zm.).



Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040 z późn. zm.).
Komu mogą być udostępnione dane osobowe



Upoważnionym pracownikom WORD.



Upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego.



Podmiotą świadczącym dla WORD usługi w zakresie ochrony mienia - dotyczy
wynajmu pomieszczeń lub innych obiektów należących do WORD.



Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, które w określonych
przez prawo sytuacjach mogą żądać dostępu do danych (Sąd, Prokuratura, Policja,
Urząd skarbowy itp.).
Okres przechowywania danych

Wynikający z przepisów prawa:


dokumenty księgowe – 5 lat,



w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie zastosowanie
mają przepisy Kodeksu Pracy.

Wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt:


umowę najmu – 5 lat,



rejestr umów – 5 lat od ostatniego wpisu.
Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:


prawo dostępu do swoich danych,



prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub
nieaktualne,



prawo do uzyskania kopi danych o ile prawo to nie narusza prawa osób trzecich,



prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

