Klauzula informacyjna
dla pracowników i reprezentantów kontrahentów
1. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych
Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Elektrycznej 4A (dalej: „Spółka”),
adres email: daneosobowepwk@prattwhitney.com
2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/reprezentowanego
podmiotu, który jest obecnym lub potencjalnym kontrahentem Spółki.
Zakres otrzymanych Państwa danych osobowych obejmuje w szczególności biznesowe dane
kontaktowe, jednakże w zależności od celu oraz podstawy prawnej możemy przetwarzać szerszy zakres
danych osobowych na Państwa temat.
2.1 Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu kontaktowania się w bieżących sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania
umów zawartych pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą/reprezentowanym podmiotem (dalej
„Umów”), przedstawiania ofert, składania zamówień, odpowiadania na pytania (podstawa
prawna: prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z realizacją Umów, w
szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń
podatkowych, rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: przepis prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO);
c) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce związanych z prowadzoną przez
Spółkę działalnością gospodarczą (podstawa prawna: przepisy prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO);
d) w celu zapewnienie komunikacji oraz możliwości współpracy między Państwem a
pracownikami/reprezentantami innych kontrahentów świadczących na rzecz Spółki usługi
zlecone w ramach outsourcingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes, tj. art. 6 ust. 1
lit. c) RODO);
e) celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz pracowników Spółki, zachowania w
tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę (podstawa prawna:
prawnie uzasadniony interes, tj . art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
f) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna: prawnie
uzasadniony interes, tj art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
g) za Państwa zgodą, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo
wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych (podstawa prawna: zgoda, tj. art. 6
ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach
jest dobrowolne;
2.2 W przypadku świadczenia usług na terenie Spółki, Państwa dane osobowe będą również
przetwarzane na zasadach opisanych w Klauzuli informacyjnej dla gościa.
3. Odbiorcy danych osobowych
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Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki, w
szczególności usługi IT, księgowe, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe, audytorskie,
doradcze, celne, administracyjne, weryfikacyjne.
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być również ujawnione jednostkom stowarzyszonym
Raytheon Technologies Corporation, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki i tych
podmiotów jako należących do grupy przedsiębiorstw zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Obszar przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (dalej „EOG”), jak również mogą być przekazane poza ten obszar:
a) do Kanady na podstawie decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej
ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji
osobowych i dokumentów elektronicznych;
b) do Stanów Zjednoczonych Ameryki na podstawie wiążących reguł korporacyjnych lub innych
zabezpieczeń, o których mowa w art. 46-49 RODO.
Elektroniczny transfer danych poza obszar EOG jest zabezpieczony wewnątrz prywatnej,
korporacyjnej i szyfrowanej sieci informatycznej Raytheon Technologies Corporation.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji umowy
zawartej pomiędzy Spółką a Państwa pracodawcą/reprezentowanym podmiotem, a następnie
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pozostających w związku z realizacją takiej umowy jak
również ciążących na Spółce obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującego
prawa np. przepisami dotyczącymi rachunkowości czy podatków.
6. Przysługujące Państwu prawa
W granicach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do Państwa danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia,
d) ograniczenia ich przetwarzania,
e) przenoszenia danych osobowych, jeżeli Spółka przetwarza je na podstawie zawartej z Państwem
umowy lub na podstawie Państwa zgody;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Spółka przetwarza je w
celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu,
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Spółka przetwarza je na
podstawie Państwa zgody.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań na
adres e-mail: daneosobowepwk@prattwhitney.com
Mają Państwo też prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę z
naruszeniem prawa.
Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji na temat globalnej polityki
prywatności Grupy Raytheon Technologies, będącej właścicielem Spółki, która to polityka jest dla
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Spółki zbiorem wytycznych w zakresie gromadzenia, przetwarzania, przesyłania i ochrona danych
osobowych
naszych
pracowników,
kandydatów
do
pracy,
kontrahentów,
pracowników/reprezentantów naszych kontrahentów, gości znajdziecie je Państwo na stronie
internetowej https://www.rtx.com/privacy
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