
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób upoważnionych do reprezentacji  

(udzielone w trybie art. 14 RODO)    

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AWITEKS Sp. z o.o. Sp. k. 

2. Administrator danych przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i 

nazwisko, nazwa stanowiska, a także inne dane podane w celu wykonania , realizacji umowy. 

3. Pani/Pana dane osobowe Administrator danych pozyskał od Przedsiębiorcy, który wskazał 

Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorcy w umowie zawartej 

pomiędzy Administratorem danych a tym Przedsiębiorcą. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu 

Administratora, którym jest potrzeba należytego wykonywania przez Administratora umowy 

zawartej pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą, o którym mowa w punkcie 3 a także w celu 

prowadzenia marketingu bezpośredniego w stosunku do Pani/Pana. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy zawartej 

z Przedsiębiorcą, o którym mowa w punkcie 3, lub ewentualnie do czasu rozwiązania tej umowy.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora danych po zakończeniu 

umowy w celu realizacji przez Administratora danych obowiązku przechowywania dokumentów 

księgowych przez okres 5 lat. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w związku z art. 74 ust. 

2 pkt 4 ustawy o rachunkowości. Wyjaśnianie: 5 lat liczone jest od początku roku następującego 

po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie 

zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu marketingu bezpośredniego – do czasu 

złożenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu 

8.  W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych osobowych 

będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne 

świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora 

usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające 

wierzytelności pieniężne – współpracujące z Administratorem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych na potrzeby należytego wykonania umowy łączącej Administratora z Przedsiębiorcą, 

o którym mowa w punkcie 3 lub w celu marketingu bezpośredniego. Sprzeciw można złożyć w 

formie pisemnej, w tym elektronicznej, w szczególności na adres e-mail lub adres kontaktowy 

wskazane w punkcie 1. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

  


