
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁKI 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) realizując obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania Państwa 
danych osobowych lub danych osobowych Państwa przedstawicieli informujemy, że: 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowe ABRAHAM Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 84-230 Rumia ul. Starowiejska 9, wpisaną do KRS pod 
numerem 101198 w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, NIP 
588-20-05-679, REGON: 192646180. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można 
kontaktować się pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 
biuro@centrumabraham.pl  lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby Administratora danych. U 
Administratora nie ustanowiono inspektora ochrony danych osobowych. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy z naszą Spółką; 

b. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze, tj. m.in. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów 
księgowych; 

c. art. 6 ust. 1 lit. a  w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych 
– jeśli takie zgody były wyrażane; 

d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.: 
dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową. 

Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: 

a. bankom – w celu realizacje ewentualnych płatności; 
b. organom państwowym (np. urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze; 
c. podmiotom świadczącym usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom); 
d. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, 

dostawcom usług IT); 
e. podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, 

podatków lub usługi doradcze. 

Czas przetwarzania danych 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zawartych z naszą Spółką umów 
oraz po tym okresie: 

a. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów zgodnie z art. 118 Kodeksu 
cywilnego, tj. co do zasady przez 3 lata; 

b. do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji dokumentów księgowo – 
finansowych, tj. co do zasady przez 5 lat; 
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c. do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub 
dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO): 

a. prawo dostępu do danych; 
b. prawo żądania sprostowania danych; 
c. prawo do usunięcia danych; 
d. prawo do ograniczenia przetwarzania; 
e. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych 

z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO; 
f. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda 

wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem; 

g. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 
Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Czy musi Pan/Pani podawać swoje dane osobowe? 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy i 
wykonania umowy oraz realizacji innych obowiązków ciążących na administratorze. Bez podania 
danych osobowych nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy, wystawienie faktur oraz innej 
dokumentacji księgowo – podatkowej. 

Pozyskanie danych osobowych członków organów, wspólników lub innych przedstawicieli Klienta 
możliwe jest również z zewnętrznych źródeł informacji jak np. publiczne rejestry (KRS, CEIDG), biała 
lista podatników VAT, publicznie dostępne strony internetowe. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii 
Europejskiej. 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie 

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie 
wpływać na Pana/Pani sytuację. 

 


