
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTA (WPISANYCH DO UMOWY JAKO OSOBY 

UPRAWNIONE DO KONTAKTU W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMOWY) 
 

 Zgodnie z art.14 ust.1 i 2 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), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 – zwanym dalej Rozporządzeniem, 

informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Formedis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu (61-441) przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000426734, posiadająca NIP: 7831690152, zwana dalej 

Administratorem. Kontakt z Administratorem: FORMEDIS Sp. z o. o. Sp. k., ul. 28 czerwca 1956 roku 

nr 406, 61-441 Poznań, tel. +48 (61) 673 53 59, e-mail: biuro@formedis.pl. 

2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu: 

a) wykonania umowy zawartej z Administratorem, w tym w celu kontaktu, dostawy lub odbioru 

dokumentów oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania umowy, obsługi posprzedażowej 

czy postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia), 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), 

c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 

stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Prawnie uzasadnionym interesem, na który 

powołuje się Administrator, jest windykacja należności, dochodzenie roszczeń w postępowaniach 

sądowych oraz na drodze polubownej, ochrona osób i mienia należącego do Administratora, 

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności. 

3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia – 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od kontrahenta Administratora, z którym łączy Panią/Pana 

stosunek zobowiązaniowy, np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna (m.in. umowa zlecenie, umowa 

o dzieło, umowa o świadczenie usług). 

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych 

celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na 

podstawie przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

8. Pani/Pana dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy 

zawartej z kontrahentem Administratora, wypełniania przez Administratora obowiązku prawnego, lub 

dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową. 

9. Ma Pani/Pan żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, 

a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, 

prawo żądania usunięcia swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych. 

10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

Data ostatniej aktualizacji: 22 maja 2019 r. 


