
   

Klauzula informacyjna dla kontrahenta/klienta. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, że: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DETEEM Danuta Szpurtacz z siedzibą przy ul. 
Łąkowej 65, 63-700 Krotoszyn. 

Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub 
współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich  
i powinna zostać przez Państwa im udostępniona. 
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 794214214   

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy/usługi - art. 6 ust. 1 
lit. b RODO, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 
ust. 1 lit. a RODO, zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub do czasu 
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, a następnie przez okres wskazany 
przepisami prawa w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja Podatkowa. Dane 
przetwarzane w celach marketingowych przetwarzane będą nie dłużej niż do chwili cofnięcia zgody 
lub zgłoszenia sprzeciwu albo żądania zaprzestania przetwarzania danych w/w celu. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie 
będą możliwe. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz 
administratora np. podmioty udzielające lub rozliczające dofinansowania ze środków publicznych, 
dostawcy usług kurierskich lub pocztowych, podmioty prowadzące działalność doradczą, podmioty 
prowadzące działalność audytorską oraz kancelarie prawne. Przysługuje Państwu  prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo sprzeciwu, prawo ograniczenia ich 
przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie będzie ciążył na nas obowiązek prawny dalszego ich 
przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie 
których odbywa się przetwarzanie danych. 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO). 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
 

 

    

 


