
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW / KLIENTOW 

stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenie 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 informuję  o przysługujących prawach w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych 

I. Informacje o: 

a. Administratorze Danych Osobowych (zwanym też Administratorem): 

Nazwa Administratora Danych 

Osobowych 

Adres Dane kontaktowe 

NITROERG S.A. 
Plac Alfreda Nobla 1,  

43-150 Bieruń 

Tel. (+48) 32 46 61 101 

Fax. (+48) 32 46 61 357 

e-mail: nitroerg@nitroerg.pl 

b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Inspektor Ochrony Danych 

Adres Dane kontaktowe 

Plac Alfreda Nobla 1,  

43-150 Bieruń 

Tel. (+48) 32 46 61 900 

Fax. (+48) 32 46 61 357 

e-mail: iod@nitroerg.pl 

Pod ww. adresem można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych w sprawach związanych z ochroną, 

gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych. 

II. Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:  

1. Cel przetwarzania: wykonanie obowiązków wynikających z umowy zawartej przez administratora - zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit. b) RODO, obsługa współpracy między kontrahentem/ klientem a Spółką NITROERG S.A.,  

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: umowa cywilnoprawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; realizacja 

uzasadnionych interesów Spółek  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Uzasadnionymi interesami mogą być: umożliwienie Spółce 

kontaktu z Kontrahentami/ Klientami oraz obsługi danej umowy; wykorzystywanie danych kontaktowych Kontrahentów/ 

Klientów w ramach Bazy Kontrahentów. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji ww. umowy przez obie strony umowy oraz obsługa 

współpracy.  

4. Kategorie odnośnych danych osobowych:  imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres prowadzenia działalności 

gospodarczej, adres do korespondencji, stanowisko oraz doświadczenie lub uprawnienia osób wspólników, 

współpracowników, pracowników, podwykonawców, pracowników oraz współpracowników podwykonawców, a także 

innych osób, którymi Spółka posługuje się przy realizacji ww. umowy. 

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:  

a) uprawnione organy administracji publicznej; 

b) dostawcy usług zaopatrujących NITROERG S.A. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające 

zarządzanie nimi (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu), 

c) dostawcy usług: ubezpieczeniowych, prawnych i doradczych oraz wspierających Spółki w dochodzeniu należnych 

roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne).  

6. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia 

ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: dane 

osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celu prowadzenia działań 

związanych z serwisem i działaniami gwarancyjnymi stosowanego w Spółce oprogramowania/systemów  

komputerowych. 

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: na czas trwania umowy  oraz dodatkowo przez 6 lat. W 

przypadku wykorzystywania danych kontaktowych Kontrahentów/Klientów – do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

8. Informacja o profilowaniu: nie jest prowadzone.  

III. Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane: 

1) Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych 

osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: 

 

Nazwa organu nadzoru Adres Dane kontaktowe 

Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

tel. 22 531 03 00 

fax. 22 531 03 01 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt   

2) Informacje o prawie do wniesienia żądania udzielenia informacji o przetwarzanych danych:  

a. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawdo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o 

przetwarzanych danych.  

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


b. Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, 

której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO 

(żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). 

c. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może 

zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, 

której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość 

osoby, której dane dotyczą. 

3) Informacja o prawie wniesienia żądania wniesienia sprostowania jej danych: Osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są 

nieprawidłowe.  

4) Informacja o prawie wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma 

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:  

a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający 

Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;  

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;  

c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, 

której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 

dotyczą.  

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, 

wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa 

członkowskiego. 

5) Informacja o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w 

dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania 

dotyczących jej danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że 

wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 

wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6) Informacja dotycząca ,,prawa do bycia zapomnianym”: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od 

Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez 

zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:  

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;  

b. brak jest podstawy prawnej przetwarzania;  

c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie 

uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na wobec przetwarzania;  

d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;  

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego  

w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;  

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.  

 

Oświadczenie Kontrahenta / KLIENTA 

Niniejszym oświadczam, iż: 

1. zapoznałem się z klauzulą informacyjną dla Kontrahentów/ Klientów; 

2. zobowiązuję się niezwłocznie udostępnić treść klauzuli informacyjnej wszystkim osobom, których dane 

osobowe przekazuję ww. Administratorowi w oparciu o postanowienia niniejszej klauzuli. 

 

 


