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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), informujemy, iż 

1. Administratorem danych osobowych (ADO), są wspólnie następujące Spółki: 

Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 55, 80-680 Gdańsk 

(Współadministrator 1),  

ARDEA Kosecki Kołakowski Spółka jawna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nadwiślańskiej 55, 80-680 

Gdańsk (Współadministrator ), 

Pracownia Projektowa „Witom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. 

Nadwiślańskiej 55, 80-680 Gdańsk (Współadministrator 3), 

ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: 

iodo@europrojekt.pl 

2. ADO w niniejszej klauzuli informuje o wszelkich formach wykorzystywania danych osobowych 

(„przetwarzaniu”) w odniesieniu do osób fizycznych, będących: 

a) dostawcami lub kontrahentami, w tym potencjalnymi Spółki, 

b) innymi osobami, których dane są przetwarzane w celach realizacji wiążących strony umów, 

(łącznie „Kontrahentami”). 

Współpraca pomiędzy Kontrahentem a ADO może polegać w szczególności na świadczeniu usług przez 

Kontrahenta lub organizację, reprezentowaną przez Kontrahenta lub dostarczaniu towarów do Spółki. 

3. Celem zbierania danych jest wypełnianie zobowiązań umownych, weryfikacja tożsamości osób zatrudnionych 

w podmiotach współpracujących ze Spółką, archiwizacja danych na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, takich jak ustawa prawo budowlane, ustawa o rachunkowości i ustawa – Ordynacja 

podatkowa. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  
a) art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, niezbędne do wykonania umowy, niezbędne do wykonania obowiązków 

wynikających z przepisu prawa, 

b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes); polegający na zapewnieniu możliwości 

podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących roszczeń, 

ewentualnej obrony przed kierowanymi roszczeniami. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogę być podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, 

księgowe, kurierskie, pocztowe lub inne współpracujące w ramach realizacji umowy. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a) do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji inwestycji, 
b) do zakończenia okresu dochodzenia przysługujących roszczeń i ewentualnej obrony przed kierowanymi 

roszczeniami, zakończenia wszelkich postępowań związanych z tą inwestycją, 

c) wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości oraz 

zgodnie z podpisanymi umowami gwarancyjnymi. 

7. Kontrahentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj., do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków prawnych (np. obowiązku 

wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami) oraz realizacji czynności, wynikających 

z zawarcia umowy łączącej obydwie strony.  

9. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie czynności w związku z zawartą umową 

(przykładowo, niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji faktury). 

10. Dane udostępnione przez Kontrahentów nie będą podlegały profilowaniu. 

11. ADO nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, tj. do państwa spoza Państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 


