
Treść klauzuli informacyjnej dla kontrahentów ( zleceniobiorców, 

wykonawców, zamawiających, przyjmujących zamówienie i innych)  

 

Sposób 

wprowadzenia  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu 

zawarcie  umowy i jej realizację, a podstawą  prawną przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. b), c), d), f) RODO (UE) : 

2.1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; 

2.2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze; 

2.3. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

lub innej osoby fizycznej; 

2.4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem; 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w  celu  zapewnienia komunikacji pomiędzy  stronami,  

analizy rynku i opracowywania  strategii i  prognoz, jeżeli zajdzie taka potrzeba,  w celu współpracy 

i kontaktów z instytucjami pomocy społecznej lub instytucji zajmującymi się pomocą w rodzinie, jak 

również  windykacji należności  na podstawie tzw.  uzasadnionego interesu realizowanego przez 

Administratora. 

1.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: 

• spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości, kadr i innych komórek 

organizacyjnych w przedsiębiorstwie Administratora;  

• przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pełnomocnictw;  

• weryfikacji i zapewnienia niezbędnych uprawnień oraz  kwalifikacji kontrahentów; 

• wykonujących prace/ roboty budowalne/usługi/dostawy/zlecenia/zakupu/inne na rzecz 

Administratora i zawartych przez Administratora przez niego realizowanych.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy 

cywilnoprawnej oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. 

3. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest: 

Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,  

Kodeks Karny, Kodeks Cywilny, Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, Ustawa Prawo zamówień 

publicznych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o dostępie do informacji publicznych, Prawo 

Telekomunikacyjne, Ustawa o świadczenia zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych oraz akty wykonawcze do tych ustaw. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:  

Firmy świadczące usługi audytorskie, banki, firmy świadczące usługi teleinformatyczne, firmy 

świadczące usługi ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi doradztwa, uprawnione organy 

administracji rządowej i samorządowej, NFZ, Sądy i Prokuratura. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy oraz 6 lat od 

końca roku w którym została umowa wykonana, a jeśli okres rękojmi lub gwarancji jest dłuższy 

– do 1 po zakończeniu tego okresu. Planowany termin zakończenie przetwarzania danych 

osobowych może zostać  wydłużony  o czas  obsługi  roszczeń pomiędzy  stronami umowy. 

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

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

usunięcia danych dopiero po upływie okresów o którym mowa w pkt. 7. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie 

ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  ogólnego Rozporządzenia tzw. RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani  

zobowiązana do ich  podania, a konsekwencją  niepodania  danych osobowych będzie brak  

możliwości  spełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz  brak  

możliwości  podjęcia  działań niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej. 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym. 

- informacja na stronie 

internetowej, 

- klauzula jako odrębny 

dokument  (do wpięcia 

przy umowie/ 

zamówieniu) lub 

wzmianka o w umowie 

i odesłanie do strony 

internetowej 

 



11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w  następujących celach: 

a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na  Administratorze w związku  

z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (m.in. 

regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz przechowywanie akt 

osobowych pracownika), księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, a w odniesieniu do danych o stanie 

zdrowia: art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia RODO; 

b) dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych (podstawa 

c) prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO; 

d) ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez 

zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia RODO; 

e) wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym zarządzania personelem, 

statystyki i raportowania wewnętrznego przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit. f) Rozporządzenia RODO; 

3. 13. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych, tj. 

a) instytucjom upoważnionym z mocy prawa w szczególności: podmiotom upoważnionym do 

odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 

organy sądowe lub inne; 

b) podmioty, które będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej z Administratorem  umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. usługi IT, archiwizacja dokumentów. 

14. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w 

ww. celów przetwarzania, tj.:  

a) dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z  byłą umową o pracę, w ramach 

której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu 

przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego;  

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z 

zatrudnianiem pracowników i realizacją zawartych umów (np. przepisami prawa 

podatkowego , przepisami księgowymi i przepisami prawa pracy ) – przez okresy wskazane 

w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez 

Administratora ,  

c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych oraz ciągłego i niezakłóconego 

prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do 

czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

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

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

 Nie jest możliwa realizacja prawa do sprostowania/usunięcia/ ograniczenia 

przetwarzania/przenoszenia danych/  sprzeciwu  w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany 

na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych  zakresie określonym 

przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń.  

 

 


