
 

 

 

 

 
 

Klauzula informacyjna – PODWYKONAWCY/ WYKONAWCY 
 

 

1. Administratorem danych osobowych Podwykonawcy (osób reprezentujących, osób kontaktowych, osób 

oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy) jest Lifters Łukasz Rakoczy z siedzibą w Lublinie 20-

209, ul. Konstruktorów 9. 
 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Lifters Łukasz Rakoczy nadzoruje wyznaczony 
 

Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lifters.pl 
 

3. Dane osobowe Podwykonawcy przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące 

podstawy prawne: 
 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania  

     danych    

    

  Zawarcie oraz realizacja umowy o 
art.  6  ust.  1  lit.  b) Ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych 

współpracy  

(wykonanie umowy) 

   

     

    

  art.  6  ust.  1  lit.  f) Ogólnego 

Realizacje ewentualnych roszczeń oraz rozporządzenia o ochronie danych 

   podjęcie działań w związku z (prawnie uzasadniony interes – 

procesem windykacji należności dochodzenie roszczeń, podejmowanie 

  działań o charakterze windykacyjnym) 

       

Przeszkolenie pracowników art.  6 ust. 1 lit.  f) Ogólnego 

  podwykonawcy;  

  rozporządzenia o ochronie danych   

Wyrobienie przepustek pracownikom (prawnie uzasadniony interes – 

podwykonawcy w celu wejścia na umożliwienia wykonania  umowy, 

budowę 

 zapewnienie bezpieczeństwa)   

        

         
 

4. Odbiorcami danych osobowych Podwykonawcy będą podmiot, na rzecz którego realizowana jest umowa, 

dostawcy systemów informatycznych, firmy oraz kancelarie windykacyjne, a także podmioty 

upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 
 

5. Dane osobowe Podwykonawcy będą przechowywane przez okres realizacji umowy o współpracę, a po 

tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres 

przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniobiorcy przysługują następujące prawa: 

 

 a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu; 
 



 

 

 b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
 

Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana 

dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
 

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest 

brak możliwości nawiązania współpracy między Zleceniobiorcą, a Administratorem. 


