
 

Niniejsze opracowanie stanowi własność Cronimet PL Sp. z o.o. Nie może być powielane i rozpowszechniane na zewnątrz firmy bez zgody 
Zarządu. 

 

Załącznik do Umowy 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Cronimet PL Sp. z 

o.o., Kłopot 10A, 88-100 Inowrocław. 

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cronimet.com.pl 

Dane osobowe strony umowy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia  

i realizacji umowy, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO.  

Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji  

i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele drugiej 

strony umowy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna 

przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający  

z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości oraz ochrony 

przed roszczeniami. 

Dane osobowe strony umowy i jej przedstawicieli mogą zostać udostępnione podmiotom 

współpracującym z Administratorem, w szczególności dostawcom systemów 

informatycznych, firmom doradczym i audytowym, firmom świadczących usługi ochrony 

oraz kancelariom prawnym. 

Strona umowy lub jej przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Strona umowy lub jej przedstawiciele mają prawo 

wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 

(tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają, iż przetwarzanie danych 

osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Podanie przez stronę umowy danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne  

do zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. Decyzje Administratora względem 

strony umowy nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
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Niniejsze opracowanie stanowi własność Cronimet PL Sp. z o.o. Nie może być powielane i rozpowszechniane na zewnątrz firmy bez zgody 
Zarządu. 

Strona umowy otrzymująca niniejszy Załącznik jest zobowiązana (przez Administratora  

w ramach współpracy) do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których 

dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy. 

 


