
 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW(W TYM POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW) 
ORAZ OSÓB KONTAKTOWYCH I PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW GOBARTO SA 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016.679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku),  dalej RODO, informujemy: 
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna  70,  
00-687 Warszawa, dalej GOBARTO lub Administrator. 
 
II. DANE DO KONTAKTU 
Kontakt z osobą odpowiedzialną za dane osobowe możliwy jest pod adresem email: 
dane.osobowe@gobarto.pl. 

 
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z zawarciem, 
wykonywaniem i obsługą zawartej umowy. 

1.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest : 

1.1.     jeżeli jest Pani/Pan wykonawcą umowy : 

a)       art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do 
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 
b)       art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzenie 
rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
c)       art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora, polegających m.in. na ocenie wiarygodności podmiotów gospodarczych, oceny ryzyka 
transakcji handlowych, marketingowych, zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, 
wewnętrznych celów administracyjnych np.  tworzeniu analiz, raportów i harmonogramów, ustaleniu, 
dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami. 
 
1.2.     jeżeli jesteście Państwo osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub 
współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącej w zawieraniu lub realizacji umowy 
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach związanych z ustaleniem warunków 
zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także 
ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania 
umowy. 
 
IV. KATEGORIE DANYCH  
Dane identyfikujące (imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja osób reprezentujących kontrahenta, 
nazwa podmiotu gospodarczego, NIP, REGON), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email) oraz dane 
korespondencyjne (adres siedziby, adres korespondencyjny); jak również dane dot. zawartych umów, dane 
finansowe, numer rachunku bakowego. Jeżeli występuje Pani/Pan w roli pełnomocnika lub organu 
kontrahenta GOBARTO albo jest Pani/Pan wspólnikiem spółki cywilnej czy też osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą, to GOBARTO może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w szerszym zakresie 
obejmującym także numer PESEL oraz wszelkie inne dane osobowe zawarte w publicznych rejestrach oraz 
w ramach przedstawionego pełnomocnictwa. 

 
V. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 
Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych są: 
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a) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i zrzeszonych w ramach sieci handlowych 
Pani/ Pana dane osobowe zostały udostępnione GOBARTO przez podmiot prowadzący tę sieć handlową 
na mocy umowy łączącej GOBARTO z tym podmiotem; 

b) publiczne rejestry lub wywiadownie gospodarcze; 
c) w pozostałych przypadkach dane pochodzą od osób będących stroną w umowie z GOBARTO. 

 
VI. ODBIORCY DANYCH 
Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem : 
 
a)      podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności 
organów władzy publicznej; 
b)      podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu 
usług, w tym zapewniających obsługę transportową, prawną, archiwizację, usługi pocztowe, kurierskie, 
obsługę w zakresie ochronę osób i mienia, usługi doradcze jak również firmy windykacyjne, a także 
dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów 
informatycznych, w których przetwarzane są Pani/ Pana dane. 
 
VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez określony poniżej czas: 

 
a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania łączącej z Panią/ Panem umowy 

lub współpracy pomiędzy GOBARTO a Pani/Pana pracodawcą lub reprezentowanym przez Panią/Pana 
podmiotem oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy.  

b)  Jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa to będą 
przetwarzane zgodnie z okresem przechowywania z nich wynikającym. 

c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do celu funkcjonowania wewnętrznej bazy 
kontaktowej kontrahentów GOBARTO, będziemy przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji ww. 
celu przez okres do momentu uwzględnienia wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu wobec 
przetwarzania dotyczących jej/jego danych osobowych. 

 
VIII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 
a) dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i 

w jakim celu przetwarzamy; 
b) sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane 

nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne; 
c) usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych; w 

przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych; 
d) ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania;  
e) sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu 

wskazanym wyżej, w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją; 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie 

jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 

IX. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ. 

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

 
 
 
 
 


