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Klauzula informacyjna dla osób: reprezentujących Firmę ………………………………….oraz osób wskazanych 

przez Wykonawcę do kontaktów w celu dokonywania bieżących uzgodnień w związku z realizacją 

umowy 

 
 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych Firma …………………, ul. ……………………….. Możesz się z nami skontaktować 

w następujący sposób: 

 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe” 

 przez e-mail:  .............................. 

Cele przetwarzania  Zawarcie z  Fabryką Broni umowy o współpracy w celu realizacji Umowy 

współpracy.  

 Realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest 

dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami. 

 Cele podatkowe i rachunkowe. Podstawą prawną przetwarzania danych 

są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja 

podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku 

dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości 

(ustawa o rachunkowości). 

Zakres przetwarzanych 

danych 

 Imię i nazwisko; 

 Służbowy adres e-mail; 

 Służbowy numer telefonu. 

Okres przechowywania 

danych 

 Przez okres wykonywania umowy zawartej z  Fabryką Broni  oraz przez 

okres przedawnienia roszczeń z umowy, a także do momentu 

wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z 

przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (w przypadku 

przetwarzania danych w celu realizacji umowy). 

Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ……………………: upoważnieni 

pracownicy i współpracownicy  …………………………………. , podmioty świadczące 

usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmioty prowadzące 

audyty oraz organy publiczne. 

Prawa związane z 

przetwarzaniem 

danych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na 

szczególną sytuację, 

 prawo dostępu do danych, 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe 

wskazane są powyżej)   

Prawo wniesienia 

skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje dotyczące 

profilowania 

Nie dokonujemy profilowania Twoich danych. 

Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji 

Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji.  


