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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

dla Kontrahenta – osoby fizycznej, z którą administrator zawiera umowę  
 

Na podstawie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązującego od dnia 25 maja 
2018 roku Rozporządzenia 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 (dalej: RODO), niniejszym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy  
ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, zwana dalej Administratorem.  

2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani / Pan skontaktować 
z Administratorem za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: RODO@hartmann.info; zadzwonić 
pod nr telefonu: 42 225-22-89 lub wysłać pismo pocztą na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o. 

3. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy (zamówienia)  
a podstawą prawną ich przetwarzania jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b) RODO uprawniający do przetwarzania 
danych niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Ponieważ z zawieraniem  
i wykonywaniem umów cywilnoprawnych przepisy prawa wiążą wiele obowiązków, w tym podatkowych, rozliczeniowych, 
dokumentacyjnych, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie następowało także w celu wykonania 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, co ma podstawę w treści art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest także nasz uzasadniony interes polegający na bieżącej komunikacji 
związanej z zawieraniem i wykonywaniem umów oraz utrzymana kontaktu, w szczególności w związku z nawiązaniem, 
prowadzeniem dalszej współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o ofercie handlowej, udzielaniem odpowiedzi na 
pytania dotyczące oferty handlowej, form współpracy, wymiany korespondencji handlowej, składaniem i otrzymywaniem 
zamówień, składaniem i otrzymywaniem ofert oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń – pozwala nam na to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy 
cywilnoprawnej – umowy zlecenia – oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Spółka 
przetwarzać będzie dane osobowe kontrahenta jedynie w zakresie i celu wynikającym z pkt 3 i 4 oraz z przepisów prawa. 

6. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i pkt 4, w szczególności 
przez okres obowiązywania umowy oraz po jej ustaniu przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń,  
a w niezbędnym zakresie także przez okres dłuższy wynikający z przepisów prawa. 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą w szczególności: (1) upoważnieni pracownicy Spółki i upoważnione osoby 
współpracujące ze Spółką, (2) organy administracji publicznej (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe) 
– na mocy odpowiednich przepisów prawa; (3) dostawcy usług kalkulacji wynagrodzeń i świadczeń publicznoprawnych, 
serwisu oprogramowania IT, audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe lub wszelkich innych 
usług związanych z bieżącą działalnością Spółki – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę danych, (4) banki – w celu wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych na Pani/Pana 
rzecz; (5) organy sądowe lub egzekucyjne – w przypadku dochodzenia roszczeń w drodze postępowań sądowych lub 
egzekucyjnych; (6) PAUL HARTMANN A.G. z siedzibą w Niemczech (w ramach grupy kapitałowej). 

9. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: RODO@hartmann.info. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
11. W trakcie przetwarzania danych osobowych przy realizacji umowy nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje 
dotyczące osoby, której dane dotyczą, nie będą zapadać wyłącznie automatycznie. 

12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Spółki z prośbą 
o udzielenie informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uznają Państwo, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie  
z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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