
Klauzula informacyjna dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które 

zawarły umowę z Asseco Business Solutions S.A. oraz dla osób uprawnionych do reprezentacji, osób 

kontaktowych lub innych osób biorących udział w wykonywaniu umowy po stronie podmiotu, który 

zawarł umowę z Asseco Business Solutions S.A. 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Asseco Business Solutions S.A., z siedzibą w 

Lublinie (20-607), ul. Konrada Wallenroda 4C, KRS: 0000028257, REGON: 017293003, NIP: 

5222612717 (dalej jako: „Administrator”). 

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z 

Administratorem poprzez wyznaczonego inspektora ochrony danych pod adresem: Asseco Business 

Solutions S.A., ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin lub w formie e-mailowej poprzez kontakt 

na adres: odo@assecobs.pl.  

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, która 

zawarła umowę z Asseco BS, to Pana/Pani dane 

osobowe będą przetwarzane: 

 

 w celach niezbędnych do wykonania umowy 

zawartej przez Pana/Panią z 

Administratorem; 

 art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

osób fizycznych z związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), dalej 

jako: „RODO”; 

 w celach niezbędnych do wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, w szczególności 

wynikających z prawa podatkowego i 

przepisów o rachunkowości; 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  

 w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora, w szczególności 

zapewnienia z Panem/Panią kontaktu przed 

zawarciem umowy oraz w okresie trwania 

umowy, prowadzenia przez nas marketingu 

bezpośredniego własnych produktów i 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
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usług, w tym – w razie wyrażenia przez Pana 

/ Panią w tym zakresie zgody – przesyłania 

drogą elektroniczną informacji handlowych 

(takich jak zaproszenia na organizowane 

przez nas wydarzenia lub informacje o 

naszych produktach i usługach),  kontroli i 

poprawiania jakości świadczonych usług w 

tym obsługę reklamacji, oraz ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami. 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do 

reprezentowania, osobą kontaktową lub inną 

osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę 

z Administratorem lub inną osobą biorącą udział 

w wykonaniu umowy z Administratorem, to 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane: 

 

 w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych 

przez Administratora, w szczególności 

zapewnienia kontaktu z podmiotem 

będącym stroną umowy zawartej z 

Administratorem,  weryfikacji czy osoba, 

która kontaktuje się z Administratorem, jest 

uprawniona do podejmowania czynności 

w imieniu tego podmiotu, prawidłowej 

realizacji umowy zawartej z 

Administratorem oraz ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami; 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

 w celach niezbędnych do wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, w szczególności 

wynikających z prawa podatkowego i 

przepisów o rachunkowości. 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Komu będą przekazywane dane osobowe? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne 

oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie 



świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych 

Administratora, w  szczególności podmioty świadczące usługi IT, prawne, kurierskie.  

Kategorie odnośnych danych osobowych 

Przetwarzamy następujące kategorie Pana / Pani danych osobowych: imię i nazwisko wraz z 

którąkolwiek z następujących kategorii: adres e-mail, numer telefonu, numer Fax, adres 

geograficzny, a także – w razie zawarcia umowy – również odpowiedni identyfikator, jak PESEL lub 

NIP – w każdym przypadku przetwarzania ograniczone tylko do tych, które są niezbędne do realizacji 

danego celu. 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego 

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Jak długo będą przechowywane dane osobowe? 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy zawartej z 

Administratorem, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający 

z  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego 

oraz przepisów o rachunkowości. 

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Pana/Pani dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są 

przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z 

zastrzeżeniem istnienia po stronie Administratora lub osoby trzeciej ważnych prawnie 

uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i 

wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych? 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, która 

zawarła umowę z Administratorem, to ma 

Pan/Pani prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 sprostowania danych osobowych 

 usunięcia danych osobowych 

 ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych 

 przenoszenia danych, obejmujące 

uprawnienie do otrzymania danych 

i  przesłania ich innemu administratorowi 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do 

reprezentowania, osobą kontaktową lub inną 

osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę 

z Administratorem lub inną osobą biorącą udział 

w wykonaniu umowy z Administratorem, to 

Pana/Pani dane osobowe będą, to ma Pan/Pani 

prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych 

 sprostowania danych osobowych 

 usunięcia danych osobowych 

 ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych 



lub do żądania, w razie możliwości 

technicznych, przesłania tych danych 

bezpośrednio innemu administratorowi, w 

zakresie przetwarzania danych na podstawie 

umowy  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w zakresie ochrony danych osobowych tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

Ma Pan / Pani także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, w zakresie przetwarzania danych na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora 

 przenoszenia danych, obejmujące 

uprawnienie do otrzymania danych 

i  przesłania ich innemu administratorowi 

lub do żądania, w razie możliwości 

technicznych, przesłania tych danych 

bezpośrednio innemu administratorowi, w 

zakresie przetwarzania danych na podstawie 

umowy (przy czym z uwagi na to, iż 

Administrator nie przetwarza Pana / Pani 

danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a)-b) RODO brak będzie możliwości 

realizacji tego prawa)  

 wniesienia skargi do organu nadzorczego 

w zakresie ochrony danych osobowych tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

Ma Pan / Pani także prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych, w zakresie przetwarzania danych na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora 

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą 

jednoosobową działalność gospodarczą, która 

zawarła umowę z Administratorem, to podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne do zawarcia umowy z 

Administratorem. 

W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą 

nakładać na Administratora obowiązek 

uzyskania Pana / Pani danych osobowych, np. w 

celach podatkowych lub rozliczeniowych. W 

pozostałych przypadkach podanie Pana / Pani 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie może uniemożliwić realizację wyżej 

wymienionych celów (np. Administrator nie 

będzie mógł przesyłać informacji handlowych o 

produktach Administratora). 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do 

reprezentowania, osobą kontaktową lub inną 

osobą ze strony podmiotu, który zawarł umowę 

z Administratorem lub inną osobą biorącą udział 

w wykonaniu umowy z Administratorem, to 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

ale niezbędne do zapewnienia kontaktu oraz 

prawidłowej realizacji umowy zawartej 

z Administratorem. 

 

W niektórych przypadkach przepisy prawa mogą 

nakładać na Administratora obowiązek 

uzyskania Pana / Pani danych osobowych, np. w 

celach podatkowych lub rozliczeniowych.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 



W żadnym razie Administrator nie będzie wykorzystywać Pana / Pani danych do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na Pana / Pani sytuację prawną. 

Źródło pochodzenia danych osobowych 

Jeżeli jest Pan/Pani osobą uprawnioną do reprezentowania, osobą kontaktową lub inną osobą ze 

strony podmiotu, który zawarł umowę z Administratorem lub inną osobą biorącą udział w 

wykonaniu umowy z Administratorem, to Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane przez 

Administratora w wyniku udostępnienia Pana/Pani danych osobowych poprzez: (i) wskazanie 

Pana/Pani jako osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, który zawarł umowę z 

Administratorem lub osoby kontaktowej w umowie zawartej z Administratorem, (ii) przekazania 

Pana/Pani danych osobowych w inny sposób w okresie trwania umowy zawartej z Administratorem 

w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy lub (iii) z powszechnie dostępnych źródeł 

(np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). 

 


