UMOWY Z KONTRAHENTAMI
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(dla klienta/kontrahenta)
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu
zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów
i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1) Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana Rafael Investment Sp. z o.o. ul. Rynek 60, 50-116 Wrocław
zwany dalej jako „ADO”;
2) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Natalia Witkowska tel.: +48 785-625-722, e-mail:
iod@centrum-marino.com;
3) Administrator Danych Osobowych –- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na
podstawie udzielonej zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania
faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6
ust. 1c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres, po
którym przedawnią się roszczenia ,
d) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO ) – przez okres
niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy,
e) marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez okres trwania
umowy lub do złożenia sprzeciwu,
f) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) – przez okres trwania
umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań
prowadzonych przez właściwe organy publiczne,
g) w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom poruszającym się po obiektach Administratora Danych,
ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienia mogło by narazić Rafael
Investment Sp. z o.o. na szkodę (monitoring wizyjny
h) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a RODO) – przez okres od
udzielenia zgody do jej cofnięcia.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np.
obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, pośrednicy, podmioty świadczące
na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi
doręczania korespondencji i przesyłek,
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b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy
państwowe.
Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za
pośrednictwem stron internetowych Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie
informacji handlowych lub akceptacji stosowania plików cookies.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest
podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą
lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z
Pani/Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6
ust. 1 f RODO), z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator:
• wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, lub
• wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W przypadku gdy skorzystacie Państwo z prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia
danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
- bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Państwu
informację o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem.
Administrator Danych Osobowych zastrzega możliwość przedłużenia wyżej wymienionego terminu
maksymalnie do okresu 2 miesięcy, w przypadku gdy Państwa żądanie będzie miało skomplikowany charakter
lub liczba żądań będzie znaczna. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, w wyżej określonym terminie
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miesiąca od otrzymania żądania lub żądań poinformujemy o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn
opóźnienia.
Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) ma Pani/Pan
prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać
danych do tych celów.
a) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
b) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane nie będą
profilowane za wyjątkiem przypadku gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem stron internetowych
Administratora oraz po uzyskaniu Pani/Pana zgody na otrzymywanie informacji handlowych, lub
akceptacji stosowania plików cookies.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez
Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania
umowy podanie danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale niezbędne do zawarcia i wykonania
umowy.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:
kancelaria@puodo.gov.pl;
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Natalia Witkowska za pomocą adresu:
iod@centrum-marino.com lub pisemnie na adres Administratora Rafael Investment Sp. z o.o. ul. Rynek 60,
50-116 Wrocław.
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