
INFORMACJA 
dla Kontrahenta dotycząca pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych 

 
Mając na uwadze treść Przepisów 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 (dalej: RODO), w związku z możliwością zawarcia / 
zawarciem umowy w zakresie objętym przedmiotem działalności SUPRAVIS S.A. z siedzibą 
w Bydgoszczy i koniecznością pozyskania danych osobowych Kontrahenta,  informujemy: 
1) administratorem przekazanych danych osobowych jest SUPRAVIS S.A. z siedzibą w 

Bydgoszczy ul. Nowotoruńska 56, 85-840 Bydgoszcz (REGON: 090491090, NIP: 
5541000184), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000293647; telefon (52)3268800 , e-mail 
administrator.danych@supravis.pl; 

2) przekazane dane osobowe będą przetwarzane: 
a) w związku z czynnościami podejmowanymi przez Strony w celu zawarcia i/lub 

wykonania umowy (w tym również w ewentualnym procesie dochodzenia przez strony 
roszczeń wynikających z umowy) – art. 6 ust. 1 pkt b. RODO ; 

b) w celu zrealizowania obowiązków ustawowych, nałożonych na Administratora danych 
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (np. podatkowego, z zakresu 
rachunkowości, itp.) - art. 6 ust. 1 pkt c. RODO; 

c) w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych w 
sytuacji dokonywania weryfikacji zdolności kredytowej kontrahenta przed  
ewentualnym przyznaniem Kontrahentowi kredytu kupieckiego  – art. 6 ust. 1 pkt f. 
RODO; 

d) w związku z prowadzeniem przez przedsiębiorstwo Administratora danych działań 
marketingowych (w przypadku uzyskania zgody Kontrahenta) – art. 6 ust. 1 pkt a. 
RODO; 

3) przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych przez okres 
niezbędny do zawarcia przez strony umowy lub wykonania przez strony zawartej umowy, 
przy czym rozumie się przez to również czas trwania ewentualnych postępowań 
związanych z dochodzeniem przez strony roszczeń wynikających z umowy oraz okres 
przedawnienia roszczeń. Nadto jeżeli przetwarzanie danych nastąpi na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora danych 
określone obowiązki, przetwarzanie będzie trwało przez okres wymagany właściwymi 
przepisami prawa; 

4) przetwarzane dane mogą być udostępnione spółkom grupy kapitałowej, do której należy 
przedsiębiorstwo Administratora danych oraz podmiotom, których uprawnienie do żądania 
dostępu do danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

5) w stosunku do przekazanych danych osobowych Kontrahentowi przysługuje prawo: 
 dostępu do przekazanych danych,  
 żądania sprostowania danych,  
 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 żądania przenoszenia danych,  
przy czym nie jest możliwe usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, 
w jakim przetwarzanie jest wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w 
tym przede wszystkim przepisami dotyczącymi obowiązków podatkowych lub 
rachunkowych. Nadto jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody 
Kontrahenta, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, z tym 



zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6) w przypadku uznania, że doszło do naruszenia prawa w zakresie przetwarzania 
przekazanych danych osobowych, przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 


