
OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – UMOWY 

Szanowni Państwo, wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego 

rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 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), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych 

zmianach: 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu  i środkach  przetwarzania Państwa danych 

osobowych jest Ireneusz Niebał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Niebał Spółka Jawna, 

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Kłodzka 6, NIP: 881-000-17-51, tel. 748110766 lub 748113180, e-mail: 

biuro@niebal.pl. 

Jakie dane przetwarzamy  i jaki  jest cel przetwarzania oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania 

danych ? 

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, adres 

email, numer NIP, PESEL, REGON, PKD, wykonawcy lub innego kontrahenta oraz ich pracowników              

i personelu wyznaczonego do kontaktu lub realizacji umowy (pracowników/ zleceniobiorców/ 

podwykonawców). 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o której mowa powyżej, jej 

rozliczenia i kontroli dokonywanych przez uprawnione organy na podstawie: 

1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy cywilnoprawnej, 

2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na 

administratorze takich jak prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz 

obowiązek ewidencjonowania liczby przepracowanych godzin, 

3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających                    

z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność 

odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych. 

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe? 

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania 

nałożone na nas przepisami prawa. 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia ? 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeśli nie 

zachodzą inne przesłanki prawne. 

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem  Państwa danych osobowych 

do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,                               

00-193 Warszawa. 

 



 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 

Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym 

pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub 

utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony 

mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi 

ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania 

praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe 

(procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

  

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez 

Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu 

przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż okres 

wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 

od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 

  

Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich  – spoza UE? 

Nie 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ? 

Nie 

 


