
Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 

2016/679 z 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.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. 

zm.) – dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PTSB „Transbud – Ełk” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Ełku, adres e-mail: .transbud@transbud.elk.pl, tel. 87/621-74-23. 

2. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu: 

- analizy  ofert,  zawarcia  i  realizacji  umów  oraz  zleceń,  w  szczególności  w  związku z 

prowadzoną korespondencją służbową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.6 1 lit. c RODO); 

- w  sprawach  dochodzenia  roszczeń z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej, obrony  

przed  tymi  roszczeniami,  a  także  w  celach  związanych  z  koordynowaniem i realizowaniem  

umowy  w  ramach  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym do tego na podstawie 

przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji publicznej. Mogą 

zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania 

wskazanych celów przetwarzania, tzn. biuro rachunkowe, zewnętrzna firma informatyczna, 

zewnętrzna firma obsługująca płatności i rozliczenia, operatorzy pocztowi i kurierzy, bank, firma 

ubezpieczeniowa, kancelaria prawna. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres  

wskazany  przez  przepisy  podatkowe  i  rachunkowe. W przypadku roszczeń dane będą 

przetwarzane do czasu ich przedawnienia. 

5. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono 

jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 

Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 

przetwarzania. 

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora 

przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. 



7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy. 

8.  Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9.  Państwa dane nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 


