KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KONTRAHENTÓW NET PARTNERS SP. Z O.O.
Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest
Net Partners Sp. z o.o., ul. Czerwonego Krzyża 27a, 23-400 Biłgoraj, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000024295,
NIP: 918-18-30-826, REGON: 950446967, tel. 84 686 80 80, e-mail: poczta@netpartners.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych (Ewa Bosak), z którym można się
skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@netpartners.pl lub pisemnie
na adres Administratora: ul. Czerwonego Krzyża 27a, 23-400 Biłgoraj.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zakresem usług świadczonych przez
Administratora. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych przedstawione są w tabeli poniżej.
Cel przetwarzania danych osobowych
Wykonanie umowy o współpracy lub podjęcie
działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
umowy.
Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, w tym obowiązków
podatkowych i rachunkowych (np. dotyczących
wystawiania i archiwizacji faktur).
Prawnie uzasadniony interes Administratora:
ustalenie, dochodzenie lub obrona przed
ewentualnymi roszczeniami.
Prawnie uzasadniony interes Administratora:
marketing bezpośredni polegający na
kierowaniu ofert w ramach nawiązanej
współpracy.

Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 lit b RODO

Art. 6. ust 1 lit. c RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO oraz dodatkowo zgoda
w odniesieniu do elektronicznego lub
telefonicznego kanału komunikacji (art. 6 ust. 1
lit. a)

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym bieżącą działalność
Administratora, do których należą:
•
•
•
•

biuro rachunkowe,
dostawca oprogramowania księgowego,
dostawca usług prawnych i doradczych,
firmy pocztowe i kurierskie.
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5. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu przez Panią/Pana danych
osobowych:
•
•
•

gromadzi dane osobowe z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób
nieupoważnionych,
wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych
osobowych,
podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające jego działalność
wymienione w pkt 4. dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa
w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji,
w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom
na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
•
•
•

w związku z realizacją umowy o współpracy – przez okres obowiązywania umowy, a po jej
zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych przez którąkolwiek ze stron,
w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu
wygaśnięcia obowiązku (np. dotyczącego okresu archiwizacji dokumentów księgowych),
w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wycofania stosownej
zgody lub zgłoszeniem przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:
•
•
•
•
•

prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, o ile taka
zgoda została uprzednio wyrażona,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Korzystanie z usług Administratora jest w pełni dobrowolne i podanie przez Panią/Pana danych
osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, aczkolwiek:
•
•

w niektórych przypadkach może być konieczne np. w celu wykonania umowy o współpracy przez
Administratora,
niepodanie danych - w zależności od celu, w jakim powinny być podane - może spowodować brak
możliwości: (1) wykonania umowy o współpracy lub podjęcia przez Administratora działań przed
jej zawarciem, (2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym
obowiązków podatkowych i rachunkowych (np. dotyczących wystawiania i archiwizacji faktur).

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, istnieje możliwość jej cofnięcia
w każdej chwili.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora profilowaniu, na podstawie
którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące skutki prawne lub wpływające
na Panią/Pana w podobnie istotny sposób.

