
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU Z NAMI 

(np. pracownicy klienta/kontrahenta) 

 

- pozyskane od osoby, której dane dotyczą 

- pozyskane NIE od osoby, której dane dotyczą 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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) (dalej: „RODO”) oraz w związku z tym, 

że: 

⎯ jest Pani/Pan pracownikiem lub inną osobą wyznaczoną przez naszego klienta/kontrahenta do 

kontaktu z nami, w celach związanych z prowadzoną współpracą,  

chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji. 

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH? KTO JEST INSPEKTOREM OCHRONY 

DANYCH? 

Administratorem Pani/Pana danych są podmioty z Grupy Kapitałowej Cavatina związane 

porozumieniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych w ramach Grupy. To te podmioty 

wyznaczają cele i sposoby przetwarzania danych. Wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy 

Kapitałowej Cavatina znajduje się na stronie www.cavatina.pl w zakładce RODO.  

 

Administratorzy wyznaczyli wspólny adres kontaktowy w sprawach związanych z ochroną danych 

osobowych dla osób, których dane dotyczą: ul. Wielicka 28 B, 30-552 Kraków. 

 

Celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych 

powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim skontaktować: 

⎯ elektronicznie pod adresem e-mail: iod@cavatina.pl lub  

⎯ telefonicznie pod nr telefonu: +48 535 177 599. 

2. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO 

PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE? 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na:  

a) umożliwieniu kontaktowania się z Panią/Panem, wymiany korespondencji, w celach 

związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą, wynikającą z zawartej umowy 

z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami;  



 

b) ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania 

umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu z nami; 

c) marketingu bezpośrednim usług oferowanych przez Administratora. 

Przetwarzamy również Pani/Pana dane, ponieważ wynika to z obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), który polega na archiwizacji w zakresie niezbędnym do 

wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów prawa podatkowego, prawa 

o rachunkowości. 

 

Przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań 

związanych z zawarciem umowy z naszym klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do 

kontaktu z nami.  

 

Podstawą prawną jest również: 

⎯ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn. 

zm.); 

⎯ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 

z późn. zm.). 

3. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCAMI PANI/PANA DANYCH? 

Możemy udostępnić Pani/Pana dane osobowe do realizacji celów wymienionych powyżej 

następującym kategoriom odbiorców: podmiotom współpracującym, które uczestniczą w procesach 

niezbędnych do prowadzenia naszej działalności gospodarczej, w tym: podmiotom wspomagającym 

nas w zakresie obsługi technicznej i informatycznej, kancelariom prawnym i firmom windykacyjnym, 

podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, rachunkowo-księgowe, audytowe i 

doradcze, podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, operatorom pocztowym i firmom 

transportowym, spedycyjnym i kurierskim, podmiotom powiązanym z nami w ramach Grupy 

Kapitałowej CAVATINA. 

4. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG? 

Możemy przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Przekazywanie danych osobowych następuje wówczas w oparciu o wymagane prawnie środki 

ochrony danych osobowych, którymi będą (w zależności od przypadku): decyzja stwierdzająca 

odpowiedni stopień ochrony, wiążące reguły korporacyjne lub standardowe klauzule umowne 

przyjęte przez Komisję Europejską. 

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE? 

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, jeśli przechowywanie danych osobowych nie jest już 

konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Zasadniczo przechowujemy dane 

osobowe przez okres:  

⎯ realizacji zawartych umów i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, 



 

⎯ realizacji prawnych obowiązków w zakresie ich przechowywania (wskazanych np. przez 

przepisy podatkowe i rachunkowe), 

⎯ do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartych umów oraz niezbędny do 

dochodzenia konkretnych roszczeń, 

⎯ niezbędny do udokumentowania przed organami nadzoru w zakresie ochrony danych 

osobowych prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas, 

⎯ do czasu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (kiedy dane są przetwarzane na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu). 

⎯ do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną 

i/lub komunikacji marketingowej z wykorzystywaniem telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych (np. komputer, telefon) i automatycznych systemów wywołujących. 

6. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU 

PRZYSŁUGUJĄ? 

Ma Pani/Pan prawo do: 

⎯ uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe oraz do 

uzyskania dostępu do tych danych, 

⎯ sprostowania błędnych danych osobowych i uzupełnienia niekompletnych danych 

osobowych, 

⎯ usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO, 

⎯ ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych przepisami RODO, 

⎯ przenoszenia danych w przypadkach określonych przepisami RODO, 

⎯ wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z 

naszych prawnie uzasadnionych interesów, 

⎯ złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, np. w 

Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

⎯ wycofania swojej zgody w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie danych osobowych jest 

oparte na Państwa zgodzie). Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania w 

oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. 

7. SKĄD UZYSKALIŚMY PANI/PANA DANE? 

W przypadku kontaktowania się z nami w imieniu klienta / kontrahenta, Państwa dane mogły 

nam zostać udostępnione przez ww. podmiot w związku z realizacją łączącej nas relacji 

biznesowej. Kiedy kontakt jest inicjowany przez nas to Państwa dane w wybranych przypadkach 

mogą pochodzić również z powszechnie dostępnych rejestrów/baz danych, w tym Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

Biuletynu Informacji Publicznej lub stron internetowych.  

 

[Wymóg podania danych] W sytuacji, gdy dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa 

ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub prawidłowej realizacji zawartej 

między nami umowy, bądź też może być Państwa obowiązkiem służbowym. Podanie danych w 



 

celach wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe na podstawie stosownych przepisów 

prawa. 

 

[Profilowanie] Dane osobowe przetwarzane w celach wyżej wymienionych nie będą poddane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


