
Klauzula informacyjna dla kontrahenta 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1) – dalej RODO, Przedsiębiorstwo Budowlane Blockpol sp. z o.o.    informuje, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane 

Blockpol sp. z o.o.    ul Krzycka 90d, 53-020 Wrocław 

2) inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Budowlanym Blockpol sp. z o.o.  jest 

od dnia 26.07.2018r. Pan Ireneusz Broś z Kancelarii Radców Prawnych OptimaLEX S.C.  

rodo@blockpol.pl *(e-mail służbowy); 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

- realizacji zawartej między stronami umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO np. w celu 

komunikacji; 

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podst. art.6 ust.1 lit.c 

RODO, np. w celu rozliczeń podatkowych 

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora na podst. art. 6 ust.1 lit. f  

RODO, np. w celu dochodzenia roszczeń 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie organy i podmioty 

uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa ; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 

 trwania umowy,  

 do upływu okresu przedawnienia zobowiązania zgodnie z kodeksem cywilnym,  

 przez okres 5 lat tj okres przedawnienia zobowiązań podatkowych – art. 70 ustawy z 

29.08.1997r. Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2017, poz. 201 t.j.); 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 



8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z realizacją umowy; 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania.  

11) W oparciu o art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym 

momencie wnieść sprzeciw  - z przyczyn związanych z jej szczególna sytuacją – wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit f 

rozporządzenia RODO 

 

 

Prezes Zarządu-Bogusław Zieliński 

 
 
 
 


