
 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA  

(dostawcy usług, materiałów, wyrobów etc.)   

I KLIENTA (odbiorcy naszych usług, materiałów, wyrobów etc.) 

 
Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe „STOLTAR” Przemysław Piotrowski z siedzibą w Kaźmierzu 

(64-530), ul. Łąkowa 22, kontakt pod numerem telefonu 607987373, w siedzibie 

firmy, listownie na adres siedziby firmy lub elektronicznie na adres 

stoltar@stoltar.com.pl (osoba do kontaktu Przemysław Piotrowski); 

2) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

• zawarcia i realizacji umowy przez czas jej przygotowania, trwania i rozliczeń 

po jej zakończeniu  

– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania umowy 

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 

umożliwiający to przepisami 

– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora 

• archiwalnym – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby 

wykazania faktów związanych z realizacją zawartej umowy  

- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora 

• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. 

rozliczenia podatkowe) 

- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 

• przesyłania ofert i odpowiedzi na zapytania klienta  dotyczące oferowanych 

przez Administratora wyrobów i usług 

- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora; 

3) jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem/zleceniobiorcą Kontrahenta/Klienta, 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: realizacji współpracy 

gospodarczej – składania ofert, negocjowania, zawierania i wykonywania umów 

pomiędzy Pana/Pani pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem Danych, 

- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora; 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, oraz 



osoby, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych (np. doradztwo podatkowe), jeżeli będzie to konieczne 

możemy przekazać Państwa dane kurierom, bankom, ubezpieczycielom, itp.; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie: 

◦ w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - 

do czasu wypełnienia przez strony umowy wszystkich obowiązków związanych 

z wykonywaniem umowy, a następnie do upływu okresu wygaśnięcia lub 

przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową; 

◦ w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – 

do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w 

szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji; 

◦ w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – 

do czasu zrealizowania celów przetwarzania, w szczególności do zaspokojenia, 

wygaśnięcia lub przedawnienia roszczenia lub czasu wniesienia sprzeciwu 

względem przetwarzania danych; 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez 

Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

może skutkować odmową lub utrudnieniem realizacji umowy, podanie danych 

niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

np. dane do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy 

o podatku od towarów i usług i jest konieczne; 

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 


