
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), METALTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Czosnowie informuje o celu, sposobie i podstawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanych „Danymi”). 

Poniższe informacje dotyczą: 

I. klientów i kontrahentów METALTECH sp. z o.o., będących osobami fizycznymi, 

II. osób reprezentujących klientów i kontrahentów METALTECH sp. z o.o. lub innych podmiotów, nawiązujących kontakt z 

METALTECH sp. z o.o. (personel, współpracownicy, pełnomocnicy, prokurenci, podwykonawcy itp.). 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (dalej również jako „ADO”) 

1. Administratorem Pani/Pana Danych jest METALTECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czosnowie, 

ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339131, NIP: 5311664012, 

REGON: 142049200, o kapitale zakładowym w wysokości: 3 486 600,00 zł. 

2. Z ADO można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: ado@metaltech.pl lub pisemnie – na adres siedziby ADO, wskazany 

w punkcie poprzedzającym. 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA  

Informacja dla klientów i kontrahentów 

1. Jeśli jest Pani/Pan stroną umowy zawartej z ADO (naszym klientem, kontrahentem) lub zamierza Pani/Pan ją zawrzeć, przetwarzamy 

Pani/Pana następujące Dane: kontaktowe oraz inne niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od 

Pani/Pana.  

2. Pani/Pana Dane przetwarzane są w celu: 

a. zawarcia i realizacji umowy i/lub współpracy pomiędzy Panią/Panem a ADO, na podstawie art. 6 ust. 1 b RODO; 

b. w związku z realizacją ww. zobowiązań – realizacji obowiązków prawnych, spoczywających na ADO, związanych z 

koniecznością wywiązania się z obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości, na podstawie 

art. 6 ust. 1 c RODO; 

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia 

i realizacji umowy i/lub współpracy oraz bieżącej jej obsługi, udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu 

kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 f 

RODO; 

Informacja dla osób reprezentujących klientów lub kontrahentów (lub inne podmioty) 

1. Jeśli reprezentuje Pani/Pan Klienta lub Kontrahenta lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę, kontrahenta), 

przetwarzamy następujące Pani/Pana Dane: dane kontaktowe, związane z Pani/Pana funkcją lub relacją z reprezentowanym 

podmiotem. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub otrzymaliśmy je od podmiotu, w imieniu i na rzecz którego Pani/Pan 

występuje. 

2. Pani/Pana Dane przetwarzane są w celu: 

a. w związku z realizacją ww. zobowiązań – realizacji obowiązków prawnych, spoczywających na ADO, związanych z 

koniecznością wywiązania się z obowiązków nałożonych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości, na podstawie 

art. 6 ust. 1 c RODO; 

b. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i 

realizacji umowy i/lub współpracy oraz bieżącej jej obsługi, udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu 

kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 f 

RODO; 

 

ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami Pani/Pana Danych mogą być wyłącznie upoważnione przez ADO osoby (personel i podwykonawcy) lub podmioty, takie jak: 

⎯ podmioty przetwarzające Dane w imieniu ADO (w szczególności firmy świadczące usługi i systemy IT oraz wsparcia 

technicznego, usługi księgowe, administracyjne, doradcze i prawne, archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów) oraz 

inne osoby współpracujące z ADO, które muszą mieć dostęp do Danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 

⎯ klienci i kontrahenci ADO w zakresie Danych służbowych, jeśli jest to konieczne dla realizacji umowy; 

⎯ inni administratorzy, tacy jak m.in.: banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, a w przypadkach określonych przepisami prawa – 

także instytucje publiczne upoważnione z mocy prawa (np. organy państwowe czy organy ścigania). 
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SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH 

1. ADO nie zamierza przekazywać Pani/Pana Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

2. Pani/Pana Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, stosownie do treści art. 22 RODO. 

3. Podanie przez Panią/Pana Danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy lub współpracy w sytuacji, gdy 

przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa podania Danych będzie skutkowała 

brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy i/lub współpracy bądź udzielenia odpowiedzi na zadane 

pytanie. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy i/lub współpracy z Klientem lub Kontrahentem ADO, a po tym czasie – 

przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz okresu 

przedawnienia powiązanych roszczeń cywilnoprawnych (przy czym termin podstawowy przedawnienia roszczeń, wynikających 

z działalności gospodarczej wynosi 3 lata). 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

− żądania dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku 

przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1b RODO – prawo do przenoszenia Danych; 

− w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana Danych jest prawnie uzasadniony interes ADO – wniesienia w dowolnym 

momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją; 

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez ADO Pani/Pana 

Danych narusza przepisy RODO. 


