
 
 
 
 

Klauzula informacyjna  
 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO) informujemy, że: 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest :  
SIMPLEAV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-015) przy ul. 

Karkonoskiej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000409593, numerem NIP: 8992732413, numerem REGON: 

021783514, Numer BDO: 000005967, kapitał zakładowy 50 000,00 zł. 
 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) i f) RODO. 

 
Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy/usługi, a po jej 
ustaniu przez okres przewidziany prawem do dochodzenia ewentualnych roszczeń Stron.  

 
Prawo dostępu do danych osobowych: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Obowiązek podania danych osobowych wynika wprost z Ustawy kodeks cywilny, która wskazuje, że 

aby dana umowa była ważna to należy określić jej strony. W braku niepodania danych osobowych 

niemożliwym będzie zawarcie niniejszej umowy i jej późniejsze wykonanie.  
 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 
Przekazanie danych innym odbiorcom: 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom danych: 1/ bankom, 2/ 

organom państwowym tj.  ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze; 3/ podmiotom świadczącym 

usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom); 4/ podmiotom obsługującym nasze systemy 
teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, LOXEZ Sp. z o.o.  (KRS: 0000560505, NIP: 5732854804) 

dostawcom usług IT)); 5/podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, 

kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze. 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 


