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Klauzula informacyjna dla kontrahentów i ich przedstawicieli 
 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 
r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu/celach ujętych 
w pkt. 4 jest Inwebit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  

2. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować we wszelkich sprawach związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych poprzez: 
Telefon +48 61 816 93 29 
E-mail biuro@inwebit.pl 
Adres ul. Składowa 5B, 61-888 Poznań 

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

• zawarcia i wykonania umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO) - przez 
okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; 

• 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, 

• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f 
RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia, 

• weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – 
przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu 
lub rozszerzeniu zakresu umowy, 

• marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) – przez 
okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu, 

• 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, 

•  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. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 
złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie 
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zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami 
Pani/Pana 
danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii: 

• przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, 
podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz 
Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, 
audytorskie oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek, 

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
np. sądy i organy państwowe. 

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji 
międzynarodowych. 

8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w 
rozumieniu RODO. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 


