
 

Klauzula informacyjna 

dla strony umowy, 

osób ich reprezentujących, 

oraz osób kontaktowych  

 

1. [Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALLPAP 

Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim (08-300), ul. Kolejowa 8B, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego  przez Sąd Rejonowy  dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000627688, posiadający nr 

NIP 8231661289 

2. [Dane kontaktowe]  

ul. Kolejowa 8 B, 08-300 Sokołów Podlaski lub adres e-mail: biuro@allpap.pl 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle 
określonych celach: 

W przypadku gdy jest Pan/Pani dostawcą albo nabywcą towarów i usług (stroną umowy): 

A. Przede wszystkim Pani/Pana dane są wykorzystywane w celu wykonania umowy (bez nich nie 
można by np. wystawid faktury, podpisad umowy) 

1. *Szczegółowy cel+ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania przedmiotu 

zawartej umowy. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są partnerzy biznesowi 

Administratora, w tym dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celu, banki 

wypłacające wynagrodzenie, ubezpieczyciele wierzytelności wynikających z umowy, kontrahenci 

Administratora oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych (m.in. w ramach usług księgowych (PHU Topaz Paczóski Zbigniew), usług IT lub audytu 

zewnętrznego), jak i podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Administratorem oraz następcy 

prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy 

paostwowe. 

3. *Okres przechowywania+ Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakooczenia wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeo. Po tym 

czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte. 

4. *Prawa+ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji+ Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych zakresie danych koniecznych do wystawienia dokumentu księgowego oraz danych 

kontaktowych (e-mail) stanowi warunek zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter 



dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i 

realizacji umowy. 

7. *Podstawa prawna+ Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO. 

B. Pani/Pana dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora, tj. w celu 

ochrony mienia oraz wykonywania naszej pracy biurowej i operacyjnej które sąniezbędne dla polityki 

korporacyjnej firmy (bez tego nie można by np. dokonywad analiz iraportów, tworzyd 

harmonogramów, poprawiad i usprawniad naszej współpracy na przyszłośd) 

1. *Szczegółowy cel+ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionych 
celach realizowanych przez Administratora, tj. : 

a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, w tym realizacji procesów biznesowych 
i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora; 

b) dla realizacji polityki korporacyjnej oraz przygotowywania raportów i opracowania analiz; 

c) dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby 

narazid Administratora na szkodę, 

d) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo z tytułu prowadzonej przez 

Administratora działalności gospodarczej 

e) do ewidencji korespondencji pochodzącej od Pani/Pana lub do Pani/Pana adresowanej. 

2. *Odbiorcy+ Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są partnerzy biznesowi 

Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, podmioty powiązane 

kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy paostwowe. 

3. *Okres przechowywania+ Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 

wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Pani/Pana dane 
zostaną usunięte. 

4. *Prawa+ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 
Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest dobrowolne. 

7. *Podstawa prawna+ Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) 

RODO. 

C. Pani/Pana dane są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na nas obowiązków 

wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym zwłaszcza obowiązków 

podatkowych 



1. *Cel+ Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane również w celu realizacji obowiązków 

nałożonych na Administratora przepisami prawa. 

2. *Odbiorcy+ Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych są podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa (np. Urzędy Skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania), podmioty powiązane 

kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

3. *Okres przechowywania+ Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres 

wymagany przez przepisy prawa. 

4. *Prawa+ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. *Zautomatyzowane podejmowanie decyzji+ Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu. 

6. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa. 

7. *Podstawa prawna+ Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO. 

 

W przypadku gdy jest Pani/Pan reprezentantem dostawców lub nabywców towarów i usług 

(również osób prawnych) w związku z zawartą umową (również jako pełnomocnik): 

1. *Cel i uzasadniony interes+ Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu określenia osób 

uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym Administrator zawiera umowę oraz zakresu 

takiego umocowania, a w konsekwencji możliwości zawarcia umowy oraz jej ważności oraz w celu 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo z tytułu prowadzonej przez 
Administratora działalności gospodarczej. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są partnerzy biznesowi 

Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych m.in. dostawcy usług 

informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Administratorem oraz następcy 

prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy 
paostwowe. 

3. *Okres przechowywania+ Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. *Prawa+ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia  

sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 

Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 



6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy przez 

Administratora lub jednego z nich z podmiotem przez Panią/Pana reprezentowanym. 

7. *Podstawa prawna+ Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera 

f) RODO. 

 

 

Jeżeli Administrator nawiązał z Panią/Panem jako pierwszy kontakt to (dla pracowników 
dostawców lub nabywców): 

1. *Cel i uzasadniony interes+ Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach 

związanych z potrzebą współpracy zawodowej oraz realizacją procesowych biznesowych i 

administracyjnych w zakresie przedmiotu działalności Administratora 

a) zawieranie i wykonywanie umów z kontrahentami,  

b) prowadzenie rozliczeo z kontrahentami,  

c) monitorowanie realizacji zawartych umów z kontrahentami,  

d) ochrona interesów, w tym dochodzenie należności od kontrahentów oraz  

e) obrona przed roszczeniami ze strony kontrahentów, zabezpieczenie wierzytelności w 
stosunku do kontrahentów, ubezpieczenie wierzytelności w stosunku do kontrahentów,  

f) wprowadzanie rozwiązao ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, w 

szczególności ułatwiającej kontakt z kontrahentami 

g) bieżącego kontaktu 

h) na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, 

i) na potrzeby marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora (w niezbędnym 
zakresie)  

j) w związku z ewentualnym negocjowaniem i zawieraniem umowy z podmiotem, za który 

Pani/Pan działa. 

2. *Odbiorcy+ Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są partnerzy biznesowi 

Administratora, w tym dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych m.in. dostawcy usług 

informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo ze Administratorem oraz następcy 

prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy 
paostwowe. 

3. *Okres przechowywania+ Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie 

uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu 

wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

4. *Prawa+ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia  

sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 

Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla skutecznego kontaktowania się 

przez Administratora. 

7. *Podstawa prawna+ Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera 

f) RODO. 

8. *Kategorie danych+ Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: 

imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, ewentualnie dodatkowo 

oznaczenie Pani/Pana stanowiska lub profesji i/lub oznaczenie podmiotu, u którego jest Pani/Pan 

zatrudniona/-y (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) oraz identyfikator 

używanego w ramach mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych (np. Facebook, 
Messenger, Skype, WhatsApp itp. – jeżeli istnieją). 

9. *Źródło pochodzenia danych+ Jeśli dane, które przetwarza Administrator nie zostały udostępnione 

im bezpośrednio przez Panią/Pana, to oznacza to, iż zostały one pozyskane przez Administratora ze 

źródeł publicznie dostępnych, np. takich jak Internet lub od podmiotu, z którym Administrator lub 

jeden nich wspólnie realizuje inwestycję lub projekt, będący kontrahentem Administratora. 

 

 


