
Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/a  danych  osobowych  jest  Paweł  Lubas,  prowadzący  działalność
gospodarczą pod firmą Paweł Lubas Wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń z siedzibą w
Rzeszowie, ul. Powstańców Listopadowych 2D, lok. 41, 35-606 Rzeszów.

2. W celu  skorzystania  ze  swoich  praw wynikających  z  RODO,  należy  skontaktować  się  z
Administratorem  z  wykorzystaniem  wskazanych  danych  kontaktowych:  ul.  Powstańców
Listopadowych  2D,  lok.  41,  35-606 Rzeszów,  adres  e-mail:  lubas.pawel@gmail.com,  tel.:
606-360-263.

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) nawiązania i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, co oznacza,

że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/n stroną,
2) w  celu  wystawiania  faktur,  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  i  dokumentacji

podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości,

3) w  celach  związanych  z  wypełnieniem  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
Administratorze,  polegającego  na  obowiązku  przechowywania  dokumentów  przez
ściśle określony czas, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO,

4) w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora, na podstawie art. 6
ust.  1  lit.  f  RODO,  co  stanowi  tzw.  prawnie  uzasadniony  interes,  którym  jest
dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej.
Nie ma obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację
umowy cywilnoprawnej.

5. Ma Pani/n prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.  Zakres każdego z tych
praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO. Z
praw tych może Pani/n skorzystać składając wniosek u Administratora.

6. Pani/a dane osobowe przetwarzane są przez okres zastrzeżony przepisami prawa, nie krócej
niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy Administratorem a
kontrahentem  lub  przedawnienia  terminów  roszczeń  z  tytułu  zobowiązań  podatkowych
związanych  z  zawarta  umową,  chyba  że  niezbędny  będzie  dłuższy  okres  przetwarzania
wynikający z przepisów prawa.

7. Pani/a  dane  mogą  być  udostępnianie  podmiotom  upoważnionym  do  tego  na  podstawie
przepisów prawa, jak również dostawcom usług IT, technicznych, czy organizacyjnych, które
umożliwiają i wspierają funkcjonowanie Administratora (biuro księgowo-rachunkowe). 

8. Pani/a dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
9. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. W przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem przetwarzania Pani/a danych osobowych,

przysługuje  Pani/u  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  (Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
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