
 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW ORAZ OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU LUB NA 
RZECZ KONTRAHENTA (PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW, REPREZENTANTÓW) 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku),  dalej RODO, informujemy: 
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna  70,  
00-687 Warszawa, dalej GOBARTO lub Administrator. 
 
II. DANE DO KONTAKTU 
W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Administratorem pisemnie 
na adres siedziby wskazany powyżej lub mailowo pod adresem: dane.osobowe@gobarto.pl 

 
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z zawarciem, 
wykonywaniem i obsługą zawartej umowy. 

1.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest : 

1.1.     jeżeli jest Pani/Pan naszym Kontrahentem: 

a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub 
do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 
b)       art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem 
księgowości, rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa; 
c)       art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora, polegających m.in. na weryfikacji wiarygodności wykonawcy, tj. realizacji niezbędnych 
działań w postaci oceny ryzyka transakcji handlowych, a także na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego 
prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych np. tworzeniu analiz, raportów 
i harmonogramów, sprawozdawczości finansowej oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
d)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: Pani/Pana zgoda – jeżeli taka zgoda została wyrażona – w celach 
marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych, reklamowych. 
 
1.2.     jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta:  
 
a)        art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora polegających na działaniach związanych z ustaleniem warunków 
zawarcia umowy z Kontrahentem, jej wykonaniem, wyznaczeniem osób kontaktowych i odpowiedzialnych 
za realizację umowy oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
b)        art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem 
księgowości, rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, wynikający z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa; 
c)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: Pani/Pana zgoda – jeżeli taka zgoda została wyrażona – w celach 
marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych, reklamowych. 
 
Podanie danych w zakresie, jaki konieczny jest do zawarcia i realizacji umowy między GOBARTO 
a Kontrahentem, a także do realizacji powiązanych obowiązków prawnych, jest niezbędne – brak podania 
wymaganych danych może skutkować nie zawarciem lub niewykonaniem umowy. W pozostałym zakresie 
podanie danych jest dobrowolne.  
 
IV. KATEGORIE DANYCH  
Dane identyfikujące pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym 
najczęściej są to: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, 
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REGON, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres email) i dane korespondencyjne (adres 
siedziby, adres korespondencyjny), jak również dane dotyczące zawartych umów, dane finansowe, numer 
rachunku bakowego. Jeżeli jest Pani/Pan osobą wymienioną w komparycji umowy między nami 
a Kontrahentem, występuje Pani/Pan w roli pełnomocnika lub organu Kontrahenta albo jest Pani/Pan 
wspólnikiem spółki cywilnej czy też osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, to GOBARTO 
może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szerszym zakresie obejmującym także numer PESEL lub 
numer dowodu osobistego oraz wszelkie inne dane osobowe zawarte w publicznych rejestrach oraz w 
ramach przedstawionego pełnomocnictwa. 

 
V. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 
Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Panią/Pana. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich 
danych, to pozyskaliśmy je od naszego Kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego 
Kontrahenta, dla którego Państwo pracują/ współpracują. Dane reprezentantów Kontrahenta mogły być 
przez nas pozyskane uzupełniająco także z publicznych rejestrów lub wywiadowni gospodarczych.  

 
Jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą zrzeszoną w ramach sieci handlowych, dane zostały 
udostępnione GOBARTO przez podmiot prowadzący tę sieć handlową na mocy umowy łączącej GOBARTO 
z tym podmiotem. 

 
VI. ODBIORCY DANYCH 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
 
a)      podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy 
władzy publicznej; 
b)      podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, 
w tym zapewniające obsługę transportową, prawną, archiwizację, usługi pocztowe, kurierskie, obsługę 
w zakresie ochrony osób i mienia, usługi doradcze, jak również banki, firmy windykacyjne, a także firmy 
świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania, systemy informatyczne, udzielające asysty i wsparcia 
technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Pani/Pana dane. 
 
VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – przez czas 
wymagany przepisami prawa lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową 
– w zależności od tego, który okres jest dłuższy.  
Dane mogą być przechowywane krócej – to jest do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu – jeśli 
przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o nasz uzasadniony interes, a zachodzi szczególna 
sytuacja uzasadniająca uwzględnienie sprzeciwu. 
W przypadku danych, których przetwarzanie oparte jest na Pani/Pana zgodzie – dane te będą 
przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.  
 
VIII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  
W granicach wynikających z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem 
danych osobowych: 

 
a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób 

i w jakim celu przetwarzamy; 
b) sprostowania, czyli żądania poprawy, uaktualnienia lub uzupełnienia danych, jeśli okazałoby się, 

że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne; 
c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; 

w przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych; 
d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania;  
e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
f) przenoszenia danych, czyli otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczone zostały przez 
Panią/Pana Administratorowi, oraz przesłanie tych danych osobowych innemu administratorowi; 



 

 
 
 

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie oparte zostało na Pani/Pana zgodzie, 
z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie 
jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
IX. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 

MIĘDZYNARODOWEJ. 

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: 
EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji 
wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie 
określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, 
co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza obszar EOG. 

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień 
ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw 
nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, 
Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe 
klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. 

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane 
kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych 
jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Może Pani/Pan zażądać dalszych informacji 
o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację 
o miejscu ich udostępnienia. 

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU 
 
Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
 

 
 
 
 


