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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dla kontrahentów, pracowników lub współpracowników kontrahentów Teroplan S.A. 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.4.2016 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 przetwarzamy Pani/Pana dane 

osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały poniżej.  

  

Administrator danych:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teroplan spółka akcyjna z siedzibą w 

Oświęcimiu, ul. Klucznikowska 1, kod pocztowy 32-600, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy w Rejestrze 

Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000493001, NIP: 5492295534, REGON: 120390028, kapitał 

zakładowy 1.681.779 zł, wpłacony w całości, 

Dane Kontaktowe:  e-mail: biuro@e-podroznik.pl, tel. (+48) 12 399 44 10.  

  

Inspektor ochrony danych:  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w 

sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Kontakt jest możliwy w 

formie elektronicznej na adres e-mail: daneosobowe@e-podroznik.pl. 

 

Źródło danych 

Pani/Pana dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy albo 

podmiotu który Pani/Pan reprezentuje lub pozyskaliśmy z innych jawnych źródeł, takich jak strona 

internetowa firmy. 

  

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:   

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c), b) i f) RODO: 

- w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy, w tym w celach kontaktowych związanych 

z realizacją i wykonaniem postanowień umowy,  

- a także ewentualnie w celach obrony i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie uzasadnionym 

interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze 

sądowej i pozasądowej;  

- w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych – jeżeli taki 

obowiązek nakłada na nas przepis prawa. 

 

Kategorie danych osobowych  
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Administrator otrzymał i przetwarzać będzie następujące kategorie Pani/Pana danych 

osobowych: imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), stanowisko/ 

pełniona funkcja, dane identyfikujące podmiot w imieniu którego Pani/Pan występuje. Wobec 

członków organów możemy również przetwarzać numer PESEL, a w przypadku 

pełnomocników również inne dane widoczne w pełnomocnictwie. 

 

Okres przechowywania danych osobowych:  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu realizacji umowy zawartej 

przez Administratora z kontrahentem a po jej zakończeniu do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego 

z przepisów prawa lub umowy. 

  

Prawo dostępu do danych osobowych:   

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:  

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do ich sprostowania (poprawienia) swoich danych; 

3) prawo do usunięcia danych - jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy 

przetwarzali  te dane, może Pan/ Pani zażądać abyśmy je usunęli; 

4) ograniczenia przetwarzania danych - może Pan/Pani żądać, abyśmy ograniczyli 

przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub 

wykonywania uzgodnionych z Panem/ Panią działań, jeżeli Pana/ Pani zdaniem mamy 

nieprawidłowe dane na Pana/ Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce 

Pan/ Pani żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń; lub na czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych; 

5) prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pan/Pani także prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinien Pan/ Pani wtedy wskazać nam 

szczególną sytuację, która Pana/ Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas 

przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/ Pani dane w tych 

celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/ Pani danych są 

nadrzędne wobec Pana/ Pani praw lub też że Pana/ Pani dane są nam niezbędne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

6) prawo do przenoszenia danych – ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 

maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które nam posiadamy 

na podstawie umowy lub Pana/ Pani zgody. Może Pan/ Pani też zlecić nam przesłanie tych 

danych bezpośrednio innemu podmiotowi; 

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważa Pan/ Pani, że 
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przetwarzamy Pana/ Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/ Pani złożyć w tej sprawie 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu 

nadzorczego; 

 

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: 

daneosobowe@e-podroznik.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień 

będziemy się musieli upewnić, że Pan/ Pani to Pan/ Pani, czyli odpowiednio Pana/Panią 

zidentyfikować. 

  

Odbiorcy danych:  

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom z którymi współpracujemy przy przetwarzaniu 

danych osobowych, są to w szczególności firmy księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne. 

  

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:  

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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