RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH NA PLATFORMIE
ZAKUPOWEJ

Wykonując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 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,
przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
Co to są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie
zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów, takich jak: imię, nazwisko, numer
PESEL, adres e-mail czy adres korespondencyjny.
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem platformy zakupowej Open Nexus jest
PROWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Kup (46-082) przy ul. Rynek 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr 0000102843,
zidentyfikowana do celów podatkowych pod NIP 7541000021, oraz dla celów statystycznych pod numerem REGON
530944564.
Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@prowod.pl telefonicznie pod
nr: 77 469 11 81 lub pisemnie na adres biura Administratora: Prowod Sp. z o.o., ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole.
W Spółce został wyznaczony inspektor ochrony danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możecie się Państwo skontaktować drogą elektroniczną pod adresem e-mail.:
iod@prowod.pl
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:





założenia konta na platformie zakupowej, na podstawie zgody wyrażonej przy rejestracji na platformie
zakupowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia oraz wykonania umowy - podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem
umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, polegającego
na możliwości kontaktu z naszymi kontrahentami w sprawach biznesowych, m.in. przedstawianie ofert,
składanie zamówień, odpowiadanie na pytania jak również dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne i będzie wykorzystywane w szczególności do prowadzenia przez Prowod
Sp. z o.o. procesów zakupowych oraz sprzedażowych z wykorzystaniem usługi platformy zakupowej.
Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym, które przetwarzają dane na
podstawie umowy z Administratorem lub stosownych przepisów prawa.m.in.: dostawcom odpowiedzialnym za
świadczenie usług IT, obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi prawne.
W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w
oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu ustawę Prawo
zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
Państwa dane osobowe są przetwarzane także przez Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca
1956 Roku 398B, 61-441 Poznań – właściciela i operatora Platformy Zakupowej Open Nexus
(https://platformazakupowa.pl/pn/prowod).
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z platformy zakupowej Open Nexus umieszczonej
na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/pn/prowod oraz udziału w prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania

zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa
danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Prowod Sp. z o.o.
Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesieniu do swoich danych osobowych?
Wszystkie osoby fizyczne, o ile zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach rozporządzenia RODO oraz nie
wyłączają tego inne przepisy, posiadają :



prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne,
 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym"),
 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej
z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, w chwili, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie waszych danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Informacje dodatkowe
Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

