KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW
Zgodnie z art 13 i 14 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie
danych/RODO), informujemy, że:
1) Administratorem przekazanych przez Państwa lub Państwa Firmę danych osobowych jest EDYTA
ABAKUMOWICZ INVERO INTERNATIONAL, ul. Lea 116 30-133 Kraków, NIP 679 249 52 32, REGON
120674441. Jeżeli w ramach umowy przekazali nam Państwo dane osobowe swoich pracowników lub
współpracowników, informujemy, iż niniejsza klauzula informacyjna ma zastosowanie także do nich i
prosimy o udostępnienie jej swoim pracownikom.
2) W sprawach związanych z ochroną danych, należy kontaktować się pod adresem invero_office@vp.pl.
3) Przekazane przez Państwa lub Państwa Firmę dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia,
realizacji i rozliczenia umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), mogą być przetwarzane w celu
realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody jeśli została ona udzielona (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO), w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)np. ordynację podatkową, oraz dla celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w
szczególności w celu realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony
wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Jeżeli Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione przez Państwa Firmę, informujemy, że
przetwarzamy je w zakresie nie szerszym niż imię i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy numer
telefonu, służbowy adres e-mail.
5) Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
6) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą instytucje i organy publiczne uprawnione do ich
przetwarzania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, np. Urząd Skarbowy,
Urząd Kontroli Skarbowej.
Odbiorcami danych, mogą być również podmioty, którym umową powierzenia powierzyliśmy ich
przetwarzanie. Podmiotami takimi mogą być np. biuro rachunkowe, firma świadcząca obsługę IT.
7)

Posiadają Państwo prawo do:
 dostępu do swoich danych, w tym otrzymania za pierwszym razem ich bezpłatnej kopii,
 ich sprostowania,
 usunięcia,
 ograniczenia przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym

8) Jeżeli przetwarzanie przez nas Państwa danych będzie odbywało się na podstawie udzielonej przez
Państwa zgody, posiadają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej
cofnięciem. Zgodę mogą Państwo wycofać przesyłając e-mail na adres invero_office@vp.pl, pocztą na
adres: ul. Lea 116 30-133 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.
Ewentualne konsekwencje wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uzależnione od

czynności przetwarzania opierającej się na Państwa zgodzie i zostaną przedstawione w chwili jej
wycofywania.
9) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia
umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres
przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane
przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego;
10) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uważają Państwo, że Państwa dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.
12) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

