
 

Klauzula informacyjna dla kontrahenta 

 

Zgodnie z art 13 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 (rodo) informujemy, że:   

1. Administratorem danych osobowych jest InFirst sp. z o.o. z siedzibą w Białobrzegach,  

ul. Żeromskiego 6, 26-800 Białobrzegi.  

Dane kontaktowe Administratora to: 

adres e-mail: contact@infirst-group.com 

Telefon: +48 507 206 000 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

2. Dane kontrahentów przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rodo, tj. w celu realizacji bądź 

przygotowania umowy. Realizacja obejmuje wszystkie czynności, zarówno wykonanie fizyczne 

przewozu jak i przekazywanie danych drogą elektroniczną przy pomocy formularzy na stronie 

www., mailem etc.  

Dane naszych kontrahentów przetwarzamy także w innych celach, w oparciu o nasz uzasadniony 

interes (art. 6 ust 1 lit f rodo). Pod tym pojęciem kryją się:  

● utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym przesyłania Państwu informacji o naszych 

ofertach czy promocjach; 

● w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; obejmuje 

także archiwizowanie dokumentacji koniecznej dla odtworzenia przebiegu realizacji 

umowy i innych związanych z nią faktów; 

● ulepszania naszej oferty i sposobu działania, badania i analiz rynku oraz kampanii 

marketingowych; 

● ulepszanie naszych kanałów komunikacji, w tym serwisów internetowych; 

Ponadto w określonych wypadkach możemy przetwarzać dane kontrahenta w celu realizacji 

naszego obowiązku prawnego, czyli w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c rodo. Są to sytuacje gdy przepis 

prawa wymaga na nas tego rodzaju przetwarzania, np. w związku z rozliczeniami względem 

Urzędu Skarbowego bądź przepisami celnymi.  

3. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

4. Dane kontrahentów przetwarzane są co najmniej do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 

związanych z realizacją umowy, określonego przez przepisy odrębne. W przypadku 

przetwarzaniu w celu realizacji obowiązku prawnego - do czasu wygaśnięcia takiego obowiązku. 

Przetwarzanie w celu realizacji uzasadnionego interesu trwa do czasu wygaśnięcia tego interesu, 

bądź wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.  

5. Kontrahent ma prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzając jego 

dane osobowe naruszyliśmy przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Zawsze jednak warto skontaktować się z nami w pierwszej 

kolejności, zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.  

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w określonym zakresie niezbędne dla 

prawidłowej realizacji umowy.  
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