DATA: ………………………

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DOSTAWCY
STRONY: 1 – 4

Proszę wypełnić ( przez zaznaczenie wybranych opcji) i przesłać kwestionariusz
na następujący adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@green-factory.com
1.

Dane dostawcy:

Nazwa Firmy:
Adres strony www:
NIP:
2. Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z klientem :
Imię, nazwisko:
Stanowisko:

Tel.:
e-mail:

3. Dane osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości:
Imię, nazwisko:
Stanowisko:

Tel.:
e-mail:

4. Czy dostawca zgadza się na przeprowadzenie audytu przed nawiązaniem
współpracy?
☐TAK
☐NIE
5. Profil działalności Firmy:
☐Produkcyjna
☐Handlowa
☐Usługowa
☐Doradcza
6. Odbiorcy obecni:
☐Firmy produkcyjne ilość: …………..
☐Firmy usługowe ilość: …………..
☐Pozostałe ilość: …………..
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7.

Liczba zatrudnionych pracowników
☐ do 20
☐powyżej 50
☐powyżej 100
☐powyżej 250
☐powyżej 500

8. Obszar działalności Firmy:
☐Region województwa
☐Cała Polska

☐Ukraina
☐Europa

9. Wdrożone u dostawcy systemy jakości i certyfikaty:
☐ISO 14001
☐IFS FOOD
☐HACCP
☐FSSC
☐BRC
☐Inne:………………………………………………………………
10. Produkt/materiał* mający być przedmiotem dostawy:
☐Opakowania z tworzyw sztucznych (tacki, misy itp.)
☐Opakowania foliowe bez nadruku i worki
☐Opakowania foliowe z nadrukiem
☐Opakowania kartonowe
☐Opakowania zwrotne i palety
☐Etykiety i banderole
☐Akcesoria do pakowania
☐Środki czystości
☐Odzież robocza i środki ochrony osobistej
☐Maszyny i urządzenia
☐Materiały techniczne i części zamienne
☐Usługi remonty i konserwacje
☐Usługi z obszaru administracji
☐Usługi marketingowe
☐Usługi telekomunikacyjne
☐Usługi Informatyczne
☐Usługi doradcze i szkolenia
☐Inne: .................................................................................
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11. Surowiec/ komponent mający być przedmiotem dostawy:
☐Warzywa i owoce
☐Produkty mleczne
☐Przyprawy
☐Ryby
☐Mięso
☐Sosy
☐Grzanki i dodatki
☐Inne: .................................................................................

KLAUZULE DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
I.

Klauzula dla Dostawcy/Wykonawcy, jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
Zamawiający informuje niniejszym, że:
1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Green Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej
Green Factory Sp. z o.o.) z siedzibą w Zdunowie (Zdunowo 48, 09-142 Załuski).

2)

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e – mail admin@green-factory.com lub pisemnie
na adres siedziby administratora.

3)

Green Factory Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail
iod@green-factory.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

4)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a)

w celu rozpatrzenia oferty oraz wykonania umowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do
wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
(Rozporządzenie 2016/679);

b)

dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa
podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;

c)

w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679);
prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.

5)

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz
podmiotom świadczącym na rzecz Green Factory Sp. z o.o. usługi niezbędne do wykonania zawieranej z
Panem/Panią umowy, w tym usługi prawne.

6)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania
może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń jeżeli przetwarzanie danych osobowych
będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres
wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.

7)

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych ze
względu na Pani/Pana szczególna sytuację.
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8)

Jako że Pani / Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy – przysługuje Pani /
Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Pani / dostarczyła Pan administratorowi
tj. do otrzymania od administratora Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi
danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych
Osobowych.

9)

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
2016/679.

10)

II.

Podanie danych jest wymagane przez Green Factory Sp. z o.o. w celu rozpatrzenia oferty oraz wykonania umowy.
Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością wykonania umowy.

Klauzula informacyjna wobec osób kontaktowych/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonywania
Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do poinformowania tych osób o treści poniższej
klauzuli.
Zamawiający informuje niniejszym, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Green Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej
Green Factory Sp. z o.o.) z siedzibą w Zdunowie (Zdunowo 48, 09-142 Załuski).

2)

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e – mail admin@green-factory.com lub pisemnie
na adres siedziby administratora.

3)

Green Factory Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail
iod@green-factory.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

4)

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez kontrahenta Green Factory Sp. z o.o. którego Pani/Pan
reprezentuje oraz pozyskane przez Administratora z rejestrów publicznych (KRS/CEIDG).

5)

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmuje: imię, nazwisko, telefon, email, które zostały wskazane przez Zleceniobiorcę w Umowie.

6)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: w celu wykonania umowy handlowej wskazanej w pkt 4) – podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); prawnie
uzasadniony interes polega na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i reprezentującego go podmiotu.

7)

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z reprezentowanym przez
Panią/Pana podmiotem, w tym usługi prawne.

8)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy handlowej wskazanej
w pkt 4).

9)

Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

10)

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
2016/679.
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