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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Działając na podstawie przepisów 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 

oraz przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, informujemy iż: 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach realizacji współpracy 

„Euro-Płyta” sp. z o.o. sp.k. (dalej: „Euro-Płyta” sp. z o.o. sp.k. ) z siedzibą w Nowym Tomyślu 64-

300, ul. Kolejowa 16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000769580, 

REGON: 630199117, NIP: 7880022367 reprezentowana przez: Mateusza Paszkowskiego. 

1. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz 

prawidłowego wykonania umowy, której stronami są Administrator oraz Państwo, a także  w związku 

z koniecznością prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych oraz rachunkowych ciążących 

na Administratorze w ramach wzajemnej współpracy.  

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Spółki, tj. osoby zatrudnione u 

Administratora, które w związku z powierzonymi zadaniami mają dostęp do danych osobowych 

kontrahentów Administratora 

3. Państwa dane osobowe będą powierzone do przetwarzania osobie trzeciej (procesorowi) tj. firmie 

świadczącej Administratorowi usługi księgowości, rachunkowe i podatkowe w zakresie niezbędnym 

dla rozliczenia wzajemnej współpracy z Państwem i ciążących na Administratorze jako obowiązków 

prawno-podatkowych.  

4. Przedmiotowe dane będą także udostępnianie osobom trzecim w sytuacjach przewidzianych przez 

obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów 

ściągania. 

5. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz 

ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku 

zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i 

rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do 

rozliczenia umowy.  

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skutkiem żądania usunięcia danych 

osobowych będzie konieczność zakończenia współpracy z momentem złożenia takiego żądania gdyż 

przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji wzajemnej umowy.   

7. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej 

Polski (GIODO) 

 


