UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” lub „Umową o Zachowaniu Poufności”, została zawarta dnia
……………… roku, pomiędzy:
Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście, REGON:
320347291, NIP: 8551550226, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000345690, kapitał zakładowy: 1 668 000 000
PLN, wpłacony w całości, zwaną dalej PLNG, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………….
oraz
…………………………………………, zwaną dalej Spółką, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………….,
zwanymi łącznie „Stronami”

1. CEL UJAWNIENIA INFORMACJI
W związku z prowadzoną procedurą Udostępnienia Terminalu 2020 oraz zważywszy, iż PLNG
deklaruje gotowość przekazania informacji i dokumentów, w jej ocenie niezbędnych do zawarcia
umów świadczenia usług Terminalu, oraz zważywszy, iż Strony niniejszym deklarują zamiar ustalenia
warunków, w ramach których wzmiankowane informacje zostaną przekazane i objęte tajemnicą;
jak również biorąc pod uwagę wyżej wymienione założenia oraz wzajemne obietnice i ustalenia
zawarte w niniejszej Umowie, Strony uzgadniają, co następuje:
2. DEFINICJA INFORMACJI POUFNYCH
2.1 Wszelkie materiały, informacje, dane oraz dokumenty, w jakiejkolwiek formie, w tym w formie
pisemnej, elektronicznej lub ustnej, udostępniane Spółce, któremukolwiek z członków władz
Spółki, pracowników, konsultantów, doradców, radców prawnych lub finansowych (zwanych
łącznie “Przedstawicielami”) przez PLNG na potrzeby prowadzonej przez PLNG procedury
Udostępnienia Terminalu 2020 i planowanego zawarcia umowy na świadczenie usług, określane
zostaną w dalszej części Umowy jako "Informacje Poufne". Termin “Informacje Poufne”
nie obejmuje takich informacji lub ich fragmentów, które:
(i)
są dostępne publicznie, w szczególności w wyniku podania ich do publicznej
wiadomości przez PLNG lub jej Przedstawicieli, lub
(ii)
były, są lub staną się powszechnie dostępne w inny sposób, niż na skutek naruszenia
przez Spółkę zasad poufności określonych w Umowie
(iii) nie stanowią informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742).
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3. OBOWIĄZKI
3.1.

Niniejsza Umowa o Zachowaniu Poufności stanowi potwierdzenie, iż Spółka traktować
będzie wszelkie Informacje Poufne zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
o Zachowaniu Poufności oraz podejmie lub zaniecha określonych czynności zgodnie z jej
postanowieniami.

3.2.

Spółka zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie do celów związanych
z uczestnictwem Spółki w procedurze Udostępnienia Terminalu 2020 i planowanego
zawarcia umowy na świadczenie usług, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
Informacje Poufne zachowane zostaną w całkowitej tajemnicy i nie będą ujawniane przez
Spółkę i jej Przedstawicieli w całości lub części jakimkolwiek innym osobom, jak również
nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza określonymi powyżej. Spółka
podejmie wszelkie czynności niezbędne do ochrony przechowywania i przekazywania
Informacji Poufnych, jak również zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą ich treści
lub utratą.

3.3.

Spółka wyegzekwuje postanowienia niniejszej Umowy wobec swoich Przedstawicieli
oraz podejmie wszystkie kroki niezbędne do tego, aby przestrzegali oni postanowień
niniejszej Umowy i tym samym nie dopuści do wykorzystania i ujawnienia przez nich
Informacji Poufnych.

3.4.

Informacje Poufne nie mogą być wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu niż
wynikający z art. 1 Umowy.

3.5.

Spółka zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnych dla jakiegokolwiek
interesu majątkowego własnego lub innej osoby trzeciej, w szczególności wykorzystywać
Informacji Poufnych poprzez podjęcie, w jakiejkolwiek formie, działalności gospodarczej,
samodzielnie lub z osobą trzecią, w oparciu o Informacje Poufne.

3.6.

Niezależnie od postanowień ust. 3.2 powyżej, jeśli Spółka zostanie na podstawie
właściwych przepisów prawa zobowiązana przez jakikolwiek organ władzy państwowej
lub właściwe sądy do ujawnienia jakichkolwiek Informacji Poufnych: to Spółka
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie PLNG.
a) Spółka przed ujawnieniem Informacji Poufnych niezwłocznie poinformuje o tym fakcie
PLNG, wraz z informacją o zakresie Informacji Poufnych jakie powinny zostać
ujawnione, oraz będzie współpracowała z PLNG w kwestii treści takiego ujawnienia
lub działań, jakie mogą być racjonalnie podjęte w celu zakwestionowania ważności
takiego wymogu bądź zmniejszenia jego zakresu;
b) jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne bądź zostanie uznane za celowe,
Spółka dołoży wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że Informacje
Poufne nie będą dalej ujawniane.

3.7.

Wszystkie Informacje Poufne i ich nośniki, w tym wszelkie przedłożone egzemplarze,
pozostają wyłączną własnością PLNG. Spółka zwróci PLNG na każde jej żądanie wszelkie
powierzone jej dokumenty pisemne utrwalone w jakiejkolwiek formie (także kopie)
i nośniki elektroniczne. Spółka zobowiązuje się zniszczyć na pisemne żądanie PLNG
wszelkie analizy, opracowania lub inne dokumenty przygotowane przez Spółkę lub jej
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Przedstawicieli z wykorzystaniem Informacji Poufnych oraz dostarczyć PLNG pisemne
zawiadomienie potwierdzające taką czynność w okresie 15 (piętnastu) dni od momentu
otrzymania takiego żądania.
4. NARUSZENIE UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
4.1.

Spółka ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie zobowiązań wynikających z Umowy
o Zachowaniu Poufności przez nią bądź przez osoby, za które Spółka odpowiada i będzie
obowiązana do pokrycia szkody, wynikłej wskutek naruszenia tych zobowiązań.

4.2.

W przypadku naruszenia przez Spółkę lub przez osoby, za które Spółka odpowiada w myśl
niniejszej Umowy o Zachowaniu Poufności, PLNG może w każdym momencie odstąpić
od Umowy o Zachowaniu Poufności i uchylić się od jej skutków oraz żądać niezwłocznego
wykonania przez Spółkę czynności, o których mowa w art. 3 ust. 3.7 niniejszej Umowy.

4.3.

PLNG ma prawo dochodzić odszkodowania za szkody powstałe w wyniku naruszenia
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

5. POSTANOWIENIA OGÓLNE
5.1.

Spółka przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że:
5.1.1. żadne z postanowień niniejszej Umowy o Zachowaniu Poufności nie daje Spółce
prawa do udzielania i prezentowania informacji o PLNG jakimkolwiek osobom
trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody PLNG, za wyjątkiem sytuacji określonych
postanowieniami niniejszej umowy.
5.1.2. Spółka nie będzie podejmował jakichkolwiek działań w celu nawiązania
bezpośrednich kontaktów z kontrahentami PLNG, pracownikami PLNG
za wyjątkiem spotkań zorganizowanych przez pracowników spółki PLNG.

5.2.

5.3.

5.4.

Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek z postanowień niniejszej Umowy
o Zachowaniu Poufności w świetle przepisów właściwego prawa nie powoduje
nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Umowy o Zachowaniu
Poufności.
Zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy wiążą Spółkę od momentu jej podpisania,
zarówno w trakcie realizacji Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
Przedmiotowe zobowiązania nie mogą zostać wypowiedziane przed upływem 5 (pięciu)
lat od zakończenia Umowy.
Umowa o Zachowaniu Poufności podlega prawu polskiemu. PLNG oraz Spółka będą czynić
starania w celu polubownego rozwiązania potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć
na tle stosowania Umowy o Zachowaniu Poufności.
5.4.1. W przypadku nieosiągnięcia przez PLNG i Spółkę polubownego rozwiązania sporu
w czasie jednego miesiąca, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia tego sporu
będzie Sąd powszechny w Warszawie, zgodnie z zasadami postępowania przed
tym Sądem. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.
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5.5.

Niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy Spółka wręczy PLNG imienną listę swoich
Przedstawicieli, wyłącznie upoważnionych do otrzymywania Informacji Poufnych
na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Przed udostępnieniem przez PLNG
Informacji Poufnych, Spółka jest zobowiązana do przekazania PLNG kompletu Oświadczeń
o zachowaniu poufności podpisanych przez osoby umieszczone na liście Przedstawicieli.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5.6.

Zawarcie niniejszej Umowy nie stanowi przesłanki dla stworzenia przez Strony
partnerstwa, joint-venture, rozpoczęcia współpracy czy zawarcia umowy. Strony niniejszej
Umowy zgodnie potwierdzają, że nie są w żaden sposób prawnie zobowiązane
do zawarcia ostatecznej umowy w zakresie wskazanym w art. 1 Umowy, z wyjątkiem
zachowania tajemnicy w odniesieniu do kwestii określonych w niniejszej Umowie.
Dla uniknięcia wątpliwości, żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody
lub koszty wynikające z niemożności uzgodnienia ostatecznej treści umowy, o których
mowa w art. 1 niniejszej Umowy.

5.7.

Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie jest uprawniona do przekazywania, przenoszenia
lub zbywania w innej formie swoich praw, interesów albo zobowiązań wynikających
z niniejszej Umowy bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.
6.2.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
W celu właściwej realizacji postanowień niniejszej Umowy Strony wyznaczają
następujących przedstawicieli, którzy będą uprawnieni i odpowiedzialni za kontakty Stron
w sprawach związanych z realizacją jej postanowień, bieżący i stały nadzór nad
prawidłowym jej wykonywaniem:
6.2.1. po stronie PLNG:
a) ……………………...
6.2.2. po stronie Spółki:
a) …………………

6.3.

6.4.

Wszelkie zawiadomienia i korespondencja pomiędzy Stronami będzie dokonywana w
formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności poprzez doręczenie jej listem poleconym,
osobiście lub przez kuriera za potwierdzeniem odbioru na adres podany poniżej:
a)

dla PLNG: Polskie LNG S.A.; Ku Morzu 1 72-602 Świnoujście

b)

dla Spółki: …………………..

Umowę o Zachowaniu Poufności sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze Stron.

7. DANE OSOBOWE
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7.1.

W przypadku, w którym wykonywanie niniejszej Umowy będzie się wiązało z
koniecznością przetwarzania przez jedną ze Stronę danych osobowych, których
administratorem danych w rozumieniu 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.U. L
119 z 4.5.2016), dalej „RODO”, jest druga ze Stron, Strony podpiszą odrębną umowę
dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.2.

Każda ze Stron zrealizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 ust. 1 – 3
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 z 2016 r. nr 119/1) (dalej:
RODO) w stosunku do osób wskazanych przez nią do podpisania i realizacji Umowy
poprzez przekazanie tym osobom informacji według wzorów stanowiących kolejno
Załączniki nr 3 i 4 do Umowy.

7.3.

Obowiązki informacyjne Polskiego LNG S.A. zamieszczone są na jej podmiotowej stronie
internetowej o adresie: https://www.polskielng.pl/polityka-prywatnosci

8. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 - Wzór Oświadczenia o zachowaniu poufności
Załącznik nr 2 – Obowiązek informacyjny dla osób wskazanych do podpisania umowy oraz
wykonywania umowy polegającego na kontaktach służbowych i realizacji umów zawieranych z
Polskim LNG S.A.
Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny dla osób wskazanych do podpisania umowy oraz
wykonywania umowy polegającego na kontaktach służbowych i realizacji umów zawieranych z
………………..

PLNG:

Spółka:
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Załącznik nr ……. do Umowy ………………………….. z dnia ………………………………………
Świnoujście, dn. ………………………… roku

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Ja niżej podpisany/na, ………………………………………………………………….……………..……… (imię, nazwisko,
stanowisko, nazwa firmy), w związku z realizacją zadań dotyczących współpracy Stron, o której mowa
w Umowie z dnia ……………………. nr …………………….. polegającej na ………………………………………..
zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów udostępnionych mi
przez Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu.
Oświadczam, że znane mi są reguły i zasady odpowiedzialności dotyczące:
a) ochrony danych osobowych, wynikającej w szczególności z 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 (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 r.,
nr 119/1) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.
1000);
b) tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010);
c) ochrony informacji niejawnych, wynikające z ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742).
Znana mi jest również odpowiedzialność karna przewidziana za naruszenie norm ww. ustaw.
Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, materiałów i
dokumentów, należących do Polskie LNG S.A., do których uzyskałem/łam dostęp. Zachowanie w
tajemnicy pozyskanych informacji obejmuje zakaz powielania lub rozpowszechniania
dokumentów/informacji Polskiego LNG S.A.
Zobowiązanie powyższe nie może zostać wypowiedziane przed upływem 5 lat od zakończenia
umowy. Zobowiązanie powyższe nie obejmuje sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji
wynika ze stosownych przepisów i procedur prawnych i zostanie nałożony przez odpowiednie organy
państwowe.
Oświadczam, że poniosę wobec Polskiego LNG S.A. odpowiedzialność (również finansową) w
przypadku naruszenia niniejszego zobowiązania.

………………………………………
(data i podpis)

Załącznik nr 2 do Umowy z dnia …………….
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Obowiązek informacyjny dla osób wskazanych do podpisania umowy oraz wykonywania
umowy polegającego na kontaktach służbowych i realizacji umów zawieranych
z Polskim LNG S.A.
W związku z wejście w życiem z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej RODO), w celu spełnienia
obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 i 14 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest spółka Polskie LNG S.A. zarejestrowana
w Świnoujściu przy ul. Ku Morzu 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345690, NIP 855 155 02 26, o kapitale
zakładowym 1.668.000 000 złotych, opłaconym w całości.
2) Dane kontaktowe:
Biuro w Warszawie
Jerozolimskie Business Park
Aleje Jerozolimskie 146, budynek B
02-305 Warszawa
tel.: 22 589 84 00
faks: 22 589 84 01
e-mail: sekretariat.warszawa@polskielng.pl
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania i wykonania umowy
polegającego na utrzymywaniu kontaktów służbowych i realizacji umowy w związku z jej
zawarciem i wykonywaniem, której stroną jest podmiot, wskazujący Panią / Pana do
kontaktów związanych z wykonywaniem umowy.
4) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: danych podstawowych
umożliwiających identyfikacje oraz danych kontaktowych umożliwiających kontakt pocztą
tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny.
5) Pani / Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom
odbiorców:
a. Pracownikom i Współpracownikom Polskiego LNG S.A.;
b. Organom Państwowym zgodnie z prawem;
c. Podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacja opiera
się o zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art.
28 RODO.
d. naszym dostawcom usług IT
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6) Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest realizacja celu wynikającego z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), co oznacza, w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe są
nam niezbędne dla utrzymywania kontaktu służbowego w związku z zawarciem i
wykonaniem umowy, której stroną jest podmiot, wskazujący Panią/Pana do kontaktów
związanych z wykonywaniem umowy.
7) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
8) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania
kontaktów związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, jak również przez okres niezbędny
do przechowywania tej umowy dla celów archiwalnych.
9) Ma Pani / Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych;
c. przenoszenia swoich danych osobowych;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Pani / Pana dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę i który
wskazał Panią / Pana do kontaktów związanych z wykonywaniem umowy.
11) Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Strona 8 z 10

Załącznik nr 3 do Umowy z dnia …………….
Obowiązek informacyjny dla osób wskazanych do podpisania umowy oraz wykonywania umowy
polegającego na kontaktach służbowych i realizacji umów zawieranych
z ………………………………
W związku z wejście w życiem z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w
artykule 13 i 14 RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ..................................................... z siedzibą w
..............................................................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ................................................, ................ Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ..................., NIP: ..................., Regon: ................, o
kapitale zakładowym w wysokości ...................... złotych, opłaconym w całości;
2) Dane kontaktowe:
…………………..
ul. …………………..
…-…. …………………..
tel./faks.: …………………..
e-mail: ………@…………..
3) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podpisania i wykonania umowy polegającego na
utrzymywaniu kontaktów służbowych i realizacji umowy w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, której
stroną jest podmiot, wskazujący Panią / Pana do kontaktów związanych z wykonywaniem umowy.
4) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: danych podstawowych umożliwiających
identyfikacje oraz danych kontaktowych umożliwiających kontakt pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną
oraz kontakt telefoniczny.
5) Pani / Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
a. Pracownikom i Współpracownikom Spółki, o kótrej mowa w pkt 1) powyzej;
b. Organom Państwowym zgodnie z prawem;
c. Podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, a których realizacja opiera się o zawartą
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
d. naszym dostawcom usług IT
6) Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest realizacja celu wynikającego z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f
RODO), co oznacza, w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne dla utrzymywania kontaktu
służbowego w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, której stroną jest podmiot, wskazujący
Panią/Pana do kontaktów związanych z wykonywaniem umowy.
7) Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
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8) Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, jak również przez okres niezbędny do przechowywania tej
umowy dla celów archiwalnych.
9) Ma Pani / Pan prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych;
c. przenoszenia swoich danych osobowych;
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Pani / Pana dane osobowe uzyskaliśmy od podmiotu, z którym zawarliśmy umowę i który wskazał Panią /
Pana do kontaktów związanych z wykonywaniem umowy.
11) Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
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