
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez EMCA Volt Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

EMCA Volt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r – ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dn. 04.05.2016r), zwanego dalej 

„RODO” informuje: 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest EMCA Volt Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa 

2. Inspektor danych osobowych  

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:  

• listowny: Inspektorem Ochrony Danych Osobowych EMCA Volt Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa 

 

3. Cel i podstawy przetwarzania 

Dane osób reprezentujących Zamawiającego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. C 

RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane 

osobowe osób wyznaczonych do kontaktu i odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy 

będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes 

Wykonawcy polegający na właściwej realizacji przedmiotu umowy, prowadzenia 

dokumentacji projektowej i dochodzenia roszczeń. 

4. Kategorie danych osobowych i źródło pochodzenia danych osobowych 

 

4.1. W przypadku osób reprezentujących Zamawiającego: 

a) imię i nazwisko 

b) funkcja/stanowisko 

4.2. W przypadku osób wyznaczonych do kontaktu i realizacji umowy ze strony 

Zamawiającego: 

a) imię i nazwisko 

b) funkcja/stanowisko 

c) służbowy adres email 

d) służbowy numer telefonu 

Źródło pochodzenia danych osobowych: udostępnienie przez Strony Umowy 

5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców 

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy EMCA Volt Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie oraz uprawnione do tego organy publiczne. Nie przekazujemy Państwa 

danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

 



6. Okres przetwarzania danych/ kryteria ustalania okresu przetwarzania danych. 

 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych 

w pkt. 3 przez okres wymagany do realizacji umowy, a po tym czasie dane będą przetwarzane 

przez okres dopuszczalny przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń. 

 

7. Prawa osób, których dane dotyczą: 

 

• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

• Prawo do usunięcia danych osobowych 

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych 

• Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

• W przypadku realizacji wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych wskazanych w pkt. 2 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie 

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

9. Informacje o wymogu posiadania danych osobowych 

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i prawidłowej realizacji umowy. 

Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy i jej prawidłową realizację.  

 

 


