
 
 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 

1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Śródmieście” Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach (43-100) przy 

al. Piłsudskiego 12. 

 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: e-mail : iod@srodmiescie.tychy.pl,  tel. 32 325 72 03. 

 

3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, numer 

identyfikacji podatkowej NIP, seria i numer dowodu osobistego, nazwa firmy), dane kontaktowe (numer telefonu, 

adres zamieszkania lub miejsca pobytu lub prowadzenia działalności, adres e-mail).  

 

4. Wskazane powyżej dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązującej strony umowy w celu realizacji tej 

umowy, jak również ewentualnego dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane we wskazanych powyżej celach, są przetwarzane przez Administratora na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj.  z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

 

6. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń 

wynikających z wiążącej strony umowy oraz windykacja powstałych wierzytelności. 

 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług IT, 

podmioty świadczące usługi doradcze i obsługujące spółkę, w tym w szczególności podmioty świadczące na jej rzecz 

usługi z zakresu windykacji, obsługi prawnej i zastępstwa procesowego. Dane te mogą również zostać udostępnione 

podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania łączącej strony umowy, a następnie 

przez okres wskazany przepisami, w tym w szczególności przepisami prawa podatkowego, i/lub przez okres 

niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikającymi z umowy, obliczony zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

 

10. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w określonych 

sytuacjach wskazanych w ww. przepisie); 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

− na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 

 

 

11. Przysługuje Pani/Panu również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z regulacją art. 21 RODO, z tym zastrzeżeniem że nie będzie ono 
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skuteczne jeżeli Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony swoich roszczeń. 

 

12. Ponad powyższe przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez spółkę narusza przepisy 

RODO (dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

13. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,  a konsekwencją ich niepodania jest 

niemożliwość realizacji stosunku umownego. 

 

 

   

 

 

 

 

 
   

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

