
Klauzula informacyjna dla Przedstawicieli Kontrahentów STOMATOLOGIA BEZ BÓLU SP. Z O. O. z 

siedzibą w Warszawie w zakresie przetwarzania ich danych osobowych 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

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) – zwanego dalej: „RODO” informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych Przedstawicieli Kontrahentów jest STOMATOLOGIA BEZ BÓLU 

SP. Z O. O. KRS: 0000857372, NIP: 5272934908, REGON: 386886846, adres siedziby: ul. Burakowska 

5/7, 01-066 Warszawa, adres korespondencyjny: al. Wojska Polskiego 30 A, 58-500 Jelenia Góra 

(zwana dalej jako: „Administrator”).  

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się we 

wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: 

iod@stomatologiabezbolu.com.pl. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe jako jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. F 

RODO), polegający na: 

1) utrzymywaniu kontaktu w sprawach związanych z realizacją zawartej umowy; 

2) realizacji obowiązków prawnych związanych z koniecznością posiadania dokumentacji 

podatkowej i rachunkowej, które ciążą na Administratorze;   

3) ustaleniu i dochodzeniu potencjalnych roszczeń oraz obrony przed nimi. 

4. Administrator pozyskuje dane osobowe przez Kontrahenta, w imieniu którego Przedstawiciel działa 

bądź przez samego Przedstawiciela. Administrator przetwarza wyłącznie niezbędne dane 

kontaktowe Przedstawiciela (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu oraz adres e-

mail), których uzyskanie jest niezbędne dla procesu zawarcia i realizacji umowy.  

5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia 

roszczeń oraz do upływu terminów posiadania wymaganej prawem dokumentacji podatkowej i 

rachunkowej. 

6. W określonych w RODO przypadkach Przedstawicielowi Kontrahenta przysługuje prawo: dostępu do 

danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  

1) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne 

(w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, systemów płatności, księgowych, 

podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe); 

2) podmioty powiązanym kapitałowo oraz współpracujące z Administratorem;  

3) dostawcy usług transportowych w celu realizacji ww. umowy/umów; 

4) dostawcom usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom 

podatkowym). 

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.  

9. Administrator nie podejmuje  decyzji w sposób zautomatyzowany w stosunku do danych   osobowych 

Przedstawiciela Kontrahenta (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji), w tym nie dokonuje 

profilowania w rozumieniu RODO. 

10. Przedstawicielowi Kontrahenta przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy 

RODO. 

 

 

       Administrator danych 
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