
 dla Agenta :

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

W związku  z  realizacją  wymogów  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  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 zwane
RODO)  TRANSFER System Montaży Finansowych sp z oo  przekazuje poniższe informacje:  

I. Administrator danych
Administratorem  Pani/Pana  danych  jest  TRANSFER  System  Montaży  Finansowych  sp  z  oo  ul.
Śniadeckich 44/4, 85-011 Bydgoszcz. 
Z  administratorem  można  się  skontaktować  osobiście,  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej
firma@  t  ransfer-bydgoszcz.pl  , telefonicznie dzwoniąc na numer 52 322-21-78, z zagranicy +48 52 322-
21-78,  lub pisemnie na wyżej podany adres.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w  celu: 
1) wykonania zawartej z Panią/Panem umowy  agencyjnej - podstawą prawną przetwarzania danych

osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych

osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora , tj. art. 6 ust. 1 lit. f
RODO

III. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres zatrudnienia oraz przez
okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy agencyjnej.

IV. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Pani/Pana  dane  są  przeznaczone  dla  Administratora   oraz  mogą  być  przekazane  następującym
podmiotom:
1) podmiotom  i  organom,  którym  Administrator  jest  zobowiązany  udostępnić  Pani/Pana  dane

osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
2) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  Pani/Pana  danych  osobowych,  prawo  żądania  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania  na  warunkach  wynikających  
z RODO.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu  Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

http://www.transfer-bydgoszcz.pl/
http://www.transfer-bydgoszcz.pl/


Przysługuje  Pani/Panu  również  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych  w  sytuacji,  gdy  istnieje  podejrzenie,  że  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VI. Obowiązek podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie  spowoduje brak
możliwości zawarcia z Panem/Panią umowy Agencyjnej lub konieczność jej wypowiedzenia.

…………………………………………………
Administrator

Potwierdzam odbiór niniejszych informacji 

…........……………………………,    …..................r.
Podpis  Agenta  data


