
Załącznik nr 1 do OWS
Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 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) (dalej: „RODO”), informujemy, 
że:
[Administrator]

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Steinpol Central Services Sp. z o.o. z siedzibą w Rze-
pinie przy ul. Fabrycznej 13, 69-110 Rzepin („Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się 
przesyłając e–mail na adres: ado@steinpol.com.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym 
powyżej adresem siedziby Administratora.

 [Cele i podstawy prawne przetwarzania]
2. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Administratorem a ______________ z siedzibą __________ 
(„Umowa”) – w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu pra-
widłowego zawarcia i wykonania Umowy, tj. na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b) wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgo-
wych, w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe znajdują się na takich dokumentach, tj. na podstawie 
prawnej z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami dot. rachunkowości i innymi właściwymi przepisami 
prawa podatkowego;

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z Umową – w 
ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ustalenia i docho-
dzenia przez Administratora roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z tej Umowy, tj. na 
podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

[Kategorie danych osobowych]
3. Administrator będzie przetwarzać Pani / Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko / funkcja 

w ______________ z siedzibą w __________, numer telefonu służbowego, adres służbowej poczty elektro-
nicznej.

[Informacja o źródle danych]
4. Pani / Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez ______________ z siedzibą w 

__________, w związku z zawarciem lub realizacją Umowy.
[Okres przechowywania danych]

5. Pani / Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania współpracy realizowanej na podsta-
wie Umowy oraz, w uzasadnionych przypadkach, także po jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy 
może być uzasadnione potencjalnymi roszczeniami z Umowy – w takim wypadku będziemy przechowywać 
Pani/Pana dane osobowe najpóźniej do upływu okresu przedawnienia roszczeń. W przypadku gdy Pani/Pana 
dane osobowe znajdują się na dowodach księgowych, będziemy je przechowywać przez okres wynikający z 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

[Odbiorcy danych]
6. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów po-

wszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Admi-
nistratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a 
także podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu outsourcingu procesów księgowych, 
audytorom, doradcom prawnym lub podatkowym oraz dostawcom usług IT.

[Brak przekazywania danych do państw trzecich]
7. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

[Pani/Pana prawa]
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa 

do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz pra-
wo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie 
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Informacja o braku zautomatyzowanego podejmowania decyzji]
9. Administrator nie będzie przetwarzać Pani / Pana danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowa-

nia decyzji, w tym profilowania.
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