
 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOSTAWCÓW 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, Jana Kazimierza 3, 01-248, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000027334, NIP 5860005608, REGON 0000144259, 
numer telefonu 22 329 22 22. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania oferty lub realizacji umowy zawartej 
pomiędzy Stronami, w tym dochodzenia należności oraz obrony przed roszczeniami. 
 
Administrator może przetwarzać również Państwa dane z monitoringu w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i mienia na monitorowanym obszarze oraz zachowania w tajemnicy 
informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie lub realizacja umowy 
lub zlecenia (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO). 
 
Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców 
danych osobowych: spółkom z naszej grupy kapitałowej, naszym współpracownikom, 
operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, firmom księgowym, 
dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom usług pomagającym spółce w prowadzeniu 
bieżącej działalności, jednostkom akredytującym, jednostkom certyfikującym, podmiotom, 
które zgodnie z  polskim prawem mogą zażądać dostępu do danych, podmiotom, podmiotom 
audytującym. 
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
Wynika to faktu, że administrator zawiera umowy z podmiotami zewnętrznymi, 
w szczególności dotyczącymi obsługi technicznej. Przekazanie danych osobowych odbywa 
się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych. 
 
Przysługuje Państwu prawo do: 
 

• żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 
• sprostowania danych osobowych; 
• usunięcia danych osobowych; 
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
• przenoszenia danych; 
• wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Realizacja powyższych praw odbywa się poprzez przesłanie odpowiedniego zgłoszenia 
na adres mailowy: pl.privacy@sgs.com. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego 
zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń 
z umowy. 
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Dane z monitoringu wizyjnego oraz komputerów będą przechowywane przez okres nie dłuższy 
niż 3 miesiące. 
Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, 
w tym profilowaniu. 
 
 
  
 


