Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszej umowie jest Zleceniodawca - Polska
Agencja Inwestycji i Handlu SA z siedzibą w Warszawie (adres: 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12),
inspektorem ochrony danych osobowych jest wyznaczona przez Zleceniodawcę osoba.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym
z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących
zwartej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu udzielania odpowiedzi na wnioski uprawnionych
instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych.
3. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane: (i) w celu wykonania umowy i wypłaty wynagrodzenia i
ew. innych należności z tytułu zawartej umowy, realizacji zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych, realizacji zajęć komorniczych, egzekucyjnych i zabezpieczających – przez okres
obowiązywania umowy, (ii) w celach archiwalnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, (iii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do
momentu przedawnienia roszczeń, (iv) w celu udzielania odpowiedzi na wnioski uprawnionych
instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych – przez okres posiadania tych danych z innych
tytułów.
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy i wykonania innych celów
wskazanych powyżej związanych z wykonaniem umowy i realizacją prawnych obowiązków
Administratora.
5. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. W stosunku do przekazanych danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
* na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia danych w przypadkach wskazanych
w tym przepisie;
* na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
Protection of personal information
1. According to art. 13 para. 1 and 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on
data protection) (Journal of Laws UE L 119 of 04.05.2016, page 1), hereinafter called "RODO", the

administrator of personal data indicated in this contract is the Principal - Polish Investment and Trade
Agency S.A. with its registered office in Warsaw (address: 00 -585 Warsaw, 12 Bagatela St.), the
inspector of personal data protection is a person designated by ‘the Principal’.
2. Your personal data will be processed on the basis of art. 6 par. 1 lit. b RODO for purposes related to
the conclusion and execution of this contract being the pursuit of our legitimate interest in providing
information in the event of a legal need to prove facts regarding a compact contract (the basis of Article
6 paragraph 1 letter f) and for the purpose of determining, investigating or defending against claims
being our legitimate exercise in this interest (the basis of Article 6 (1) (f) of the RODO) and to respond
to requests from authorized institutions regarding the sharing of personal data.
3. We will store your data: (i) for the purpose of executing the contract and payment of remuneration
and, possibly, other receivables under the contract, the implementation of obligations for social
security, health and labor fund contributions, tax liabilities for personal income tax , execution of
bailiff's, execution and security classes - for the duration of the contract; (ii) for archival purposes - in
accordance with applicable regulations, (iii) for the purpose of determining, investigating or defending
against claims - until the claims expire, (iv) to respond to requests from authorized institutions
regarding the sharing of personal data - for the period of possession of these data from other titles
4. Providing personal data is necessary for the conclusion of the contract and performance of other
purposes indicated above related to the performance of the contract and the implementation of the
legal obligations of the Administrator
5. with regard to personal data provided, decisions will not be taken in an automated manner,
application to art. 22 RODO;
6. In relation to the personal data provided, you have the right:
* based on Article. 15 RODO the right of access to personal data concerning you;
* based on Article. 16 RODO right to rectify personal data;
* based on Article. 17 RODO right to delete or limit data in cases specified in this provision;
* based on Article. 18 RODO the right to request the administrator to restrict the processing of personal
data, subject to the cases referred to in art. 18 para. 2 RODO;
* the right to file a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, when the
processing of personal data violates the provisions of the RODO.

