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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ MODULAR SYSTEM SP. Z O.O.
W wykonaniu obowiązku informacyjnego, wynikającego z przepisów 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 (dalej: „RODO”), niniejszym
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Modular System Sp.
z o.o. z siedzibą w Ogorzelicach, ul. Bielska 19, 09-412 Ogorzelice (dalej: „Modular”), który to
adres jest również adresem kontaktowym administratora.
Cel przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonywaniem umowy nr
3793/JSWA/2020 z dnia 19 października 2020 r. pomiędzy Modular a Polskim Centrum Badań
i Certyfikacji S.A. (dalej: „Umowa”).
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Modular); uzasadniony interes Modular: wykonanie Umowy.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy,
wynikający z jej treści, jednak nie dłużej niż do momentu uwzględnienia wniesionego przez
Panią/Pana sprzeciwu.
Informacja co do obowiązku podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Modular jest dobrowolne, jednak niezbędne do
wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Modular.
Informacja na temat odbiorców danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w niezbędnym zakresie Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji S.A. oraz osoby upoważnione przez ten podmiot.
Informacja na temat Pani/Pana uprawnień
W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, w tym RODO,
przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
Dokument jest własnością firmy Modular System Spółka z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentu bez
zgody firmy zabronione
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1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do
uzyskania potwierdzenia, czy Modular przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz do
uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a
nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w
tym jednej kopii bezpłatnej
2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do
niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów
przetwarzania)
3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych
w RODO, a w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów,
w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku
ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie
przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania
5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Informacja w przedmiocie prawa do sprzeciwu
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – niezbędność przewarzania do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Modular lub stronę
trzecią. Prawo to obejmuje również przypadki profilowania na podstawie wskazanego
przepisu. Mimo wniesienia sprzeciwu Modular będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane,
jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana
prawa.
Informacja o automatycznym podejmowaniu decyzji
Modular nie dokonuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej
Dokument jest własnością firmy Modular System Spółka z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentu bez
zgody firmy zabronione
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Modular nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach
trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

Dokument jest własnością firmy Modular System Spółka z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentu bez
zgody firmy zabronione

