
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W niniejszej klauzuli informujemy o formach przetwarzania Państwa danych osobowych w odniesieniu 
do osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG 
będących: 

a) naszymi kontrahentami, klientami, drugą stroną umowy, 

b) wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub 
reprezentantami naszych kontrahentów, klientów oraz podwykonawcami naszych 
kontrahentów, klientów lub drugiej strony umowy, 

c) innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach realizacji umowy, wystawienia lub 
realizacji faktur, w ramach szeroko pojętej współpracy. 

(łącznie zwani „Pani/Pan” lub „Państwo”) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy: 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grzegorz Grzesik prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą Grzegorz Grzesik Firma Handlowo-Usługowa „Polimer” ul. Ujastek 5B, 
31-752 Kraków, NIP: 6781832482, REGON: 351151483 (dalej jako „Administrator”). 

2. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób: 

a) pod adresem mailowym: rodo@polimer.tech; 

b) pod numerem telefonu: +48 606 469 396; 

c) listownie na adres: FHU Polimer Grzegorz Grzesik, ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków. 

 

II. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Możemy przetwarzać następujące dane osobowe: 

a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy 
korespondencyjne; 

b) numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer 
PESEL); 

c) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu; 

d) stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną 
funkcję; 

e) posiadane doświadczenie lub uprawnienia; 

f) inne dane zawarte w Państwa oświadczeniach lub w jakikolwiek inny sposób przekazane 
Administratorowi, w tym np. specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami 
nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej lub zawodowej, numer 
rachunku bankowego, tytuł zawodowy, wykształcenie). 

2. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Panią/Panem a Administratorem 
podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia 
umowy oraz obsługi współpracy.  

3. W przypadku, gdy nie zawiera Pani/Pan umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie 
danych osobowych może być Pani/Pana obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do 
zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a podmiotem trzecim (np. gdy jest Pani/Pan 
reprezentantem Kontrahenta, Klienta albo osoba trzecia reprezentuje Panią/Pana, są Państwo 
podwykonawcami, itp.). 

 

III. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Pani/Pana dane pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Pani/Pana. Możemy je 
pozyskiwać także ze źródeł powszechnie dostępnych np. CEIDG, KRS w celu weryfikacji 



 

 

podanych przez Panią/Pana informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim 
przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. 

2. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są̨ Państwo 
zatrudnieni lub którego są Państwo reprezentantami bądź podwykonawcami. Zakres 
przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do prowadzenia 
współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem, Klientem, np. informacje o ustaniu Państwa 
zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie danych kontaktowych.  

 

IV. PODSTAWY PRAWNE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym: 

a) do wypełniania zobowiązań umownych wobec Pani/Pana, jeżeli jest lub będzie Pani/Pan 
stroną umowy zawartej z Administratorem lub do podjęcia określonych czynności przed 
zawarciem umowy, np. przygotowania projektu umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b 
RODO); 

b) dla celów podatkowych i rachunkowych oraz wypełnienia ciążących na Administratorze 
obowiązków lub w sytuacji, gdy wprost nakazuje to przepis prawa (podstawa z art.6 ust.1 
lit .c RODO); 

c) dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora z zachowaniem równowagi 
interesów i Państwa prywatności (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO). 

Takimi uzasadnionymi interesami są m.in.: 

i. weryfikacja złożonych dokumentów i informacji; 

ii. umożliwienie kontaktu z Państwem oraz obsługi danej umowy; 

iii. weryfikacja Państwa w publicznych rejestrach; 

iv. archiwizacja (dowodowej) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów; 

v. ewentualne ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 

vi. prowadzenie postępować sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 

vii. udokumentowanie czynności; 

viii. zapobieganie oszustwom i działalności przestępczej; 

ix. prowadzenie audytu wewnętrznego u Administratora; 
x. prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą klientów, 

warunkami bieżącej współpracy biznesowej oraz możliwością jej rozwoju 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

xi. marketing bezpośredni produktów i usług Administratora i podmiotów 
powiązanych, w zakresie, który wynika z treści udzielonych zgód na komunikację 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2. Jeżeli wystawił/a nam Pani/Pan referencje wskazując w nich dane osobowe (np. imię, nazwisko, 
stanowisko służbowe), będziemy je przetwarzać́ w celu rekomendowania usług naszych lub 
naszych następców prawnych kolejnym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, w tym 
w celu przekazania Pani/Pana opinii na nasz temat naszym potencjalnym Klientom lub 
Kontrahentom, także przy udziale w przetargach oraz dla umieszczenia na stronach 
internetowych oraz portalach społecznościowych Administratora oraz w materiałach 
marketingowych. Powyższe jest niezbędne do wykorzystania referencji dla celów, dla jakich 
zostały sporządzone.  

3. W przypadku kierowania do Administratora drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z zawartą z nadawcą umową 
lub świadczonymi usługami, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane 
wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 
6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku 
z jego działalnością gospodarczą. Administrator przetwarza wyłącznie dane osobowe istotne dla 
sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) 



 

 

i ujawniana jedynie osobom uprawnionym. W przypadku kontaktowania się z Administratorem 
drogą telefoniczną Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy 
będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. 

 

V. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH. 

1. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie 
koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Okres przetwarzania 
danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres 
przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę 
przetwarzania. 
 
Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, jakie realizuje Administrator poprzez 
przetwarzanie danych osobowych oraz okresy, przez jakie je przetwarza. 

a) dla celów wypełnienia zobowiązań umownych, przetwarzamy Pani/Pana dane przez 
okres trwania umowy pomiędzy Państwem/Kontrahentem/Klientem a Administratorem; 

b) dla celów ustalania lub dochodzenia przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych 
w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – nie 
krócej niż do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy; 

c) przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy - 
Ordynacja podatkowa – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa – co do 
zasady są to okresy 5-letnie; 

d) w celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator 
zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla 
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia 
przez organy publiczne. 

 

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM (ODBIORCY DANYCH). 

1. Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom powiązanym osobowo 
z Administratorem (np. Polimer Laboratory sp. z o.o.) przede wszystkim w sytuacji 
współadministrowania danymi kontaktowymi i umownymi, świadczenia usług na rzecz 
Administratora przez te podmioty oraz obsługi systemów informatycznych wspomagających lub 
służących do przetwarzania danych osobowych. 

2. Administrator może przekazywać dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym, takim jak na 
przykład: 

a) podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; 

b) podmioty świadczące usługi przygotowywania oraz wysyłki korespondencji i innych 
przesyłek, usługi kurierskie i pocztowe; 

c) podmioty prowadzące działalność doradczą, audytorską, kancelaria prawna, 
rozliczeniowa; 

d) podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, dostawcy, IT, usługi 
telekomunikacyjne; 

e) organy publiczne, Sądy, instytucje finansowe wspierające proces realizacji i rozliczenia 
umowy, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jednostki walczące z oszustwami 
i nadużyciami, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

3. Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej, a gdyby taka konieczność powstała, Administrator 
dołoży najwyższej staranności, by odbyło się to w sposób bezpieczny.  

4. Jeżeli otrzymaliśmy od Pani/Pana referencje może się okazać, że część operacji przetwarzania 
danych osobowych zawartych w referencji będzie związana z przekazywaniem tych danych do 
państw trzecich. Może się tak wydarzyć np. w sytuacji umieszczenia referencji w informacji 



 

 

handlowej lub marketingowej, która będzie przekazana do klienta/potencjalnego klienta/partnera 
biznesowego poza granice EOG. Może się tak wydarzyć także w przypadku umieszczenia 
referencji na stronie internetowej Administratora lub podmiotów z nim powiązanych kapitałowo 
lub/i osobowo. Wtedy przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich w związku 
z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych 
w państwach trzecich oraz w związku z samym wyświetleniem referencji na stronie internetowej. 
Dostawcy narzędzi, z których korzystamy gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych 
osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, 
w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze 
standardowych klauzul umownych. 

Do udostępniania danych osobowych może dojść także w sytuacji zamieszczenia referencji 
w portalach społecznościowych: 

a) Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA); 

b) LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza Wilton Place, Dublin 2 
Ireland). 

 

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA. 

1. Przysługuje Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia danych; 

b) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych; 

c) prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych 
Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie uznawanym i możliwym do 
odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych 
do innego administratora danych osobowych, bez utrudnienia ze strony Administratora 
i z zastrzeżeniem zobowiązań dotyczących poufności; 

d) wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, z przyczyn związanych 
z Pani/Pana szczególną sytuacją. Bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do 
wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu 
bezpośredniego; 

e) cofnięcie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy 
Administrator przetwarza dane na podstawie takiej zgody, co pozostanie jednak bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem; 

f) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Organem tym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

2. Administrator będzie weryfikował Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać́, że 
przepisy przewidują̨ wyjątki od ich stosowania.  

 

VIII. KORZYSTANIE Z PRAW. 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy wysłać wiadomość za pomocą̨ poczty 
elektronicznej na adres rodo@polimer.tech lub wysłać́ zgłoszenie w formie pisemnej pod adres: 
FHU Polimer Grzegorz Grzesik, ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków, z dopiskiem – „Ochrona danych 
osobowych”. Administrator przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, 
która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu 
ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. 

 

IX. ZAPISY KOŃCOWE. 

1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

2. Niniejsza klauzula sporządzona dnia 25 maja 2018 r., zaktualizowana i może podlegać dalszym 
aktualizacjom. 
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