KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW I KONTRAHENTÓW XTENSION SP. Z O.O. W GDAŃSKU
ORAZ PRACOWNIKÓW LUB WSPÓŁPRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZEZ POTENCJALNYCH
KONTRAHENTÓW I KONTRAHENTÓW XTENSION SP. Z O.O. W GDAŃSKU
W związku z obowiązkiem stosowania przepisów 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 z 27.04.2016 r. (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, Xtension Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
niniejszym informuje Państwa, iż:
1)
2)

3)

4)

5)
6)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Xtension Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Opackiej
12, 80-338 Gdańsk, e-mail służbowy: biuro@xtension.pl
Przetwarzane - przez Administratora - Państwa dane osobowe (dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, firma
(miejsce pracy) i stanowisko pracy, służbowe dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej, numery
telefonów: stacjonarnych i komórkowych) pochodzą bezpośrednio od Państwa albo od potencjalnego
kontrahenta względnie kontrahenta Administratora, którego jesteście Państwo pracownikami lub
współpracownikami (wykonawcami pracy na podstawie umów cywilnoprawnych).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj.:
- w celu marketingu bezpośredniego - na podstawie Państwa uprzedniej zgody - przy użyciu
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych,
- w celu przesyłania informacji handlowych - na podstawie Państwa uprzedniej zgody - za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
- w celu kontaktu z Państwem i złożenia oferty, na podstawie Państwa uprzedniej zgody,
W przypadku gdy w wyniku akceptacji oferty, o której mowa w pkt 3), dojdzie do podpisania umowy - przez
Administratora z Państwem lub z potencjalnym kontrahentem względnie z kontrahentem Administratora,
którego jesteście Państwo pracownikami lub współpracownikami, Państwa dane osobowe będą
przetwarzane także w następujących celach:
- w celach związanych z podpisaniem i wykonywaniem umowy,
- w celach związanych z wywiązaniem się przez Administratora z obowiązków określonych
przepisami prawa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, archiwizacji faktur oraz innych
dokumentów księgowych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych,
- w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wynikających z
umowy z Państwem lub z kontrahentem, którego jesteście Państwo pracownikami lub
współpracownikami lub do obrony Administratora przed takimi roszczeniami,
- w innych celach w przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzane przez Administratora
ich danych osobowych w celach określonych w takiej zgodzie.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku podpisania i wykonywania
umowy, o której mowa w pkt 4) powyżej, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale i
konieczne.
Administrator będzie dbać o poufność Państwa danych osobowych. Z uwagi na konieczność zapewnienia
należytego przygotowania zawarcia i wykonywania umowy, o której mowa w 4) powyżej oraz należytej
organizacji i wypełnienia obowiązków w zakresie działalności Administratora jako przedsiębiorcy, Państwa
dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora:
- pracownikom i współpracownikom Administratora w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez
Administratora marketingu bezpośredniego, a także opracowania i przedstawienia informacji
handlowej oraz ofert, w odniesieniu do produktów i usług, które stanowią przedmiot działalności
gospodarczej Administratora,
- pracownikom i współpracownikom Administratora w zakresie niezbędnym do podpisania umowy,
o której mowa w pkt 4) powyżej oraz jej wykonywania,
- urzędom skarbowym, organom państwowym lub innym podmiotom, jeśli Administrator - na gruncie
obowiązujących przepisów prawa - ma obowiązek przekazywać tym podmiotom dane osobowe,

-

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi transportowe, usługi
kurierskie lub pocztowe, usługi w zakresie doradztwa podatkowo - księgowego oraz badania
bilansów (w tym usługi audytorskie), usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi
marketingowe oraz reklamowe, usługi prawne, usługi wsparcia w zakresie dochodzenia lub
windykacji należnych roszczeń.
7) Mają Państwo prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania (sprostowania), żądania ich usunięcia i
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do ich
przenoszenia oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej
cofnięciem.
8) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. w takim
zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn.
w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do podpisania i wykonywania umowy, o której mowa w
pkt 4 powyżej), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze jako na przedsiębiorcy i podatniku zgodnie z ustawą o
rachunkowości oraz zgodnie z Ordynacją podatkową), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. w zakresie w jakim
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Administratora w zakresie jego działalności jako przedsiębiorcy, jak np.: nawiązanie i utrzymywanie
relacji biznesowych, zabezpieczenie i utrwalenie informacji na przypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów lub w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami).
9) Państwa dane osobowe będą przetwarzane - przez Administratora - przez okres negocjacji dotyczących
umowy, o której mowa w pkt 4) powyżej, a w przypadku jej podpisania: przez cały czas, przez który ta umowa
będzie obowiązywać, a także później przez czas realizacji przez Administratora - w odniesieniu do realizacji
tej umowy - ciążących na przedsiębiorcy obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa
(ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, to jest przez 5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego, następującego po roku obrotowym, w którym upłynął termin płatności podatku), a w
przypadku roszczeń wynikających z powyższej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami Państwa dane
osobowe mogą być przetwarzane do końca postępowania sądowego i egzekucyjnego w tych sprawach; w
przypadku marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowych oraz ofert - Państwa dane
osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu gdy zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich
przetwarzania w tym celu lub gdy cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie, jeśli były one przetwarzane na
podstawie tzw. zgody marketingowej lub gdy Administrator sam ustali, że się zdezaktualizowały.
10) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
11) Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych w sposób zautomatyzowany (w tym nie będzie też
stosować profilowania).
12) Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo
wnieść - na podstawie - art. 77 ust. 1 RODO - skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Gdańsk, dnia 1 września 2021.
Zarząd
Xtension Sp. z o.o. w
Gdańsku

