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Załącznik nr 1 do OWZ 

Informacja Administratora danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Impact Clean Power 

Technology S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63, adres 

Biura Zarządu (do korespondencji): Al. Jerozolimskie 424A, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000378990, NIP: 525-250-10-81, REGON: 142846310, BDO: 000033111, o kapitale 

zakładowym w wysokości 20.104.233,00 zł (opłaconym w całości) – dalej IMPACT lub 

Administrator. 

2. Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora: Krzysztof Truszkowski, e-mail: rodo@icpt.pl. 

3. Pani/Pana dane w zakresie: imienia i nazwiska, nr danych kontaktowych takich jak nr telefonu, 

adres e-mail, stanowisko służbowe, utrwalony wizerunek z monitoringu mogą być przetwarzane 

przez IMPACT w celu: 

a) wykonywania Umowy zawartej w wyniku przyjęcia Zamówienia przez Kontrahenta („Umowa 

bazowa”), który jest Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem współpracującym z Panią/Panem, 

za którego pośrednictwem Administrator przekazuje niniejszą Informację Administratora 

danych; 

b) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy bazowej; 

c) wynikającym z prawie uzasadnionego interesu Administratora a w szczególności monitoringu 

wizyjnego, ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze prowadzenia 

działalności gospodarczej przed Administratora, marketingu własnych produktów lub usług. 

4. Z chwilą udostępniania/przekazania IMPACT lub podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na 

zlecenie IMPACT Pana/Pani danych osobowych w związku zamiarem lub zawarciem Umowy 

bazowej, Administratorem tych danych staje się IMPACT. 

5. Kategorie danych określone w pkt 3 dotyczą osób, których dane zostały ujawnione lub utrwalone 

w jakikolwiek sposób w trakcie negocjowania, przygotowywania i realizowania Umowy bazowej 

lub późniejszych rozliczeń z niej wynikających. 

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

a) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celach wskazanych w pkt 3 lit. a);  

b) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wskazanych w pkt 3 lit. b) i c). 

 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na 

podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe na zlecenie 

Administratora. 

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do rozliczenia Umowy bazowej lub 

wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, nie dłużej jednak niż do dnia upływu 

okresu przedawnienia lub chwili wygaśnięcia roszczeń wynikających z Umowy bazowej bądź 

przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z Umową bazową (w zależności, które z tych 

zdarzeń wystąpi później) i nie krócej niż przez okres 3 lat licząc od daty rozwiązania lub wygaśnięcia 

Umowy bazowej. 

 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo przeniesienia danych, prawo do 

poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do 
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żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny tj. na papierze jak również przy 

pomocy elektronicznych nośników danych i sieci komputerowych, jednakże nie będzie Pan/Pani 

podlegać żadnym decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. 

 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego i być tam przetwarzane. 

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym 

prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie 

zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. W przypadku przekazywania danych do 

krajów spoza EOG, których poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za 

odpowiedni, Administrator będzie opierać się na odstępstwie mającym zastosowanie do 

konkretnej sytuacji (np. jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy) lub 

wdroży standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską w celu 

zapewnienia ochrony danych osobowych. 

 

 


