
ZAŁĄCZNIK NR 2 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW, KTÓRYM WYSŁANO OFERTĘ HANDLOWĄ 

Spółka Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. z siedzibą w Bochni pragnie zapewnić skuteczną ochronę danych 

osobowych osób, których dane przetwarza. Jeśli:  

1) Otrzymałeś od nas ofertę handlową; lub 

2) Wyraziłeś chęć współpracy z Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o; 

3) Otrzymałeś jakiekolwiek treści zmierzające do zawarcia umowy z Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. 

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez spółkę Segafredo Zanetti Poland sp. z o.o. 

Spółka mogła te dane pozyskać ze źródeł publicznie dostępnych, od Twojego pracodawcy/zleceniodawcy, a także 

bezpośrednio od Ciebie. Spółka przetwarza wyłącznie dane o charakterze służbowym, tj. imię i nazwisko, 

stanowisko służbowe, oznaczenie podmiotu na rzecz którego pracujesz/ z którym współpracujesz, służbowy numer 

telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej, dane identyfikacyjne firmy. 

Ponieważ Rozporządzenie 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 Osobowych), dalej: 

„RODO”, nakłada na nas obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych, dlatego chcemy 

żebyś wiedział i był świadomy jakie dane oraz w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim 

podmiotom mogą zostać udostępnione oraz jakie prawa Ci przysługują w związku z ochroną Twoich danych 

osobowych. W związku z tym, uważnie zapoznaj się z poniższą klauzulą, a w razie wątpliwości, skorzystaj z 

przysługujących Ci praw.  

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest spółka Segafredo Zanetti Poland 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, adres 

e-mail: info@segafredo.pl, tel. kontaktowy: 14 615 4100, (dalej: „Administrator”).  

[Inspektor] Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych 

osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając 

wiadomość na adres: a.wojciechowska@kwwp.pl.  

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach: 

I. Przede wszystkim Pani/Pana dane są wykorzystywane w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy 

oraz w celu wykonania umowy(bez nich nie można by np. wystawić faktury, podpisać umowy)  

1. [Szczegółowy cel] Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania przedmiotu zawartej 

umowy, w tym dokonywania nadzoru i sprawdzeń, o których mowa w umowie.  

2. [Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług 

niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające wynagrodzenie, kontrahenci Administratora oraz podmioty, 

którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego) 

oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.  

3. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. 

podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.  

4. [Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

5. Podanie danych stanowi warunek zawarcia Umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak 

konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.  

6. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

II. Pani/Pana dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora, tj. w celu ochrony mienia 

oraz wykonywania naszej pracy biurowej i operacyjnej, które są niezbędne dla Administratora (bez tego nie można 

by np. dokonywać analiz i raportów, tworzyć harmonogramów, poprawiać i usprawniać naszej współpracy na 

przyszłość)  
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1. [Szczególny cel] Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach 

realizowanych przez Administratora, tj.:  

a) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, w tym realizacji procesów biznesowych 

i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora;  

b) dla realizacji polityki korporacyjnej Administratora oraz przygotowywania raportów i opracowania analiz;  

c) dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 

Administratora na szkodę; d) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej 

przez Administratora działalności gospodarczej. 

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są inni dostawcy towarów i usług 

niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.  

3. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.  

4. [Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak 

również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 

Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Podanie danych jest dobrowolne.  

6. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza 

obszar EOG.  

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

III. Pani/Pana dane są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na nas obowiązków podatkowych  

1. [Cel] Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych na 

Administratora przepisami prawa.  

2. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa (np. Urzędy Skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania) oraz podmioty, którym Administrator powierzył 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.  

3. [Okres przechowywania] Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy 

prawa.  

4. [Prawa] Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Pani/Pana dane zebrane w celu realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu;  

6. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa podatkowego i standardów rachunkowości.  

7. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

 

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych, przedstawicieli handlowych kontrahenta oraz personelu 

wykonawczego, których dane Administrator przetwarza celem prawidłowego wykonania umowy z 

kontrahentem  

Chcielibyśmy Cię poinformować, iż zgromadziliśmy Twoje dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, służbowy 

adres mailowy, służbowy numer telefonu.  



Spółka mogła te dane pozyskać ze źródeł publicznie dostępnych, od Twojego pracodawcy/zleceniodawcy, a także 

bezpośrednio od Ciebie. 

Celem wypełnienia 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), dalej: „RODO”, niniejszym przekazujemy na podstawowe informacje o wykorzystywaniu uzyskanych 

danych osobowych:  

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest spółka Segafredo Zanetti Poland 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bochni, adres: ul. Partyzantów nr 7, 32-700 Bochnia, adres 

e-mail: info@segafredo.pl, tel. kontaktowy: 14 615 4100, (dalej: „Administrator”).  

[Inspektor] Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych 

osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając 

wiadomość na adres: a.wojciechowska@kwwp.pl.  

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach: 

[Cel i uzasadniony interes] Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji bieżącego kontaktu, 

współpracy zawodowej, przyjmowania i składania ofert oraz prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną w 

procesach biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora. Bez 

wykorzystania tego kanału komunikacji działalność Administratora nie mogłaby sprostać rozwojowi 

technologicznemu, a kontakt z Tobą mógłby okazać się znacznie utrudniony, a nawet niemożliwy.  

[Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do 

realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych m.in. 

dostawcy usług informatycznych, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz podmioty 

uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.  

[Okres przechowywania] Twoje dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  

[Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również 

prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach 

Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

[Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza 

obszar EOG.  

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera f) RODO. 
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