Załącznik nr…….
do ………………………………….…………………………... pomiędzy WFDiF a Panią/Panem………………………………………………………………..
z dnia…………………………..….....r.

Klauzula informacyjna
na podstawie art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
(„WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (kod: 00-724), przy ul. Chełmskiej 21 informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, uzyskanych dla celów zawarcia Umowy (Zlecenia), jest WFDiF.
2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne do zawarcia Umowy (Zlecenia), w tym wymagane na
podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustaw podatkowych; niepodanie tych danych uniemożliwiałoby
zawarcie Umowy (Zlecenia).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów RODO, w celu:
1) wykonania Umowy (Zlecenia) - tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WFDiF wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości, a także szczególnych unormowań prawnych
dotyczących realizacji przedmiotu Umowy (Zlecenia)- tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. WFDiF wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe to: tel. nr 603692276,
adres e-mail: p.welenc@governance.pl
5. Na zasadach określonych RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
2) żądania sprostowania swoich danych (o ile są nieprawidłowe) oraz uzupełnienia niekompletnych danych
(art. 16 RODO);
3) prawo żądania od WFDiF ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania
danych nie ma zastosowania w odniesieniu do ich przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie uznania, że przetwarzanie
Pani/Pana danych narusza przepisy RODO).
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państw trzecich, ani zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na zlecenie WFDiF;
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem,
w oparciu o stosowną podstawę prawną.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1) niezbędny do wykonania Umowy (Zlecenia);
2) wynikający z obowiązujących przepisów obligujących WFDiF do przetwarzania danych przez czas
przewidziany zgodnie z tym przepisami, z uwzględnieniem wymogów prawnych dotyczących realizacji
przedmiotu Umowy (Zlecenia);
3) przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy (Zlecenia) przewidziany do dochodzenia ich bądź obrony
przez nimi.

………………………………………….
podpis

