
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób pracujących i współpracujących z 

CLARITE Polska S.A. z ramienia kontrahenta w celu wykonywania zawartej umowy oraz kontaktów 

służbowych związanych z tą umową 

 

Pani/Pana dane osobowe, mogą być niezbędne dla Clarite Polska S.A. w celu wykonania zawartej umowy, realizacji 

zlecenia a także utrzymywania kontaktów służbowych w związku i  wykonaniem tej umowy.  

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów realizacji statusowych celów spółki oraz w celu wykonania 

obowiązków wynikających z przepisów prawa i przetwarzane są przez: 

• pracowników firmy HR współpracującej z Clarite Polska S.A.; 

• firmy księgowej obsługującej Clarite Polska S.A. tj. Skłodowscy sp. z o.o. 05-270 Marki, ul. Kościuszki 43, 

NIP 1251402446; 

• dostawców, klientów, kooperantów w zakresie pozyskania kontraktów / usług IT; 

• organy władzy Spółki; 

• instytucje lub organy państwowe upoważnione z mocy prawa. 

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z 2016 r. (RODO), co oznacza, w tej sytuacji, że Pani/Pana dane osobowe są nam 

niezbędne w związku z zawarciem i wykonaniem umowy. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymywania kontaktów związanych z zawarciem i 

wykonaniem umowy o pracę, zlecenia itd., jak również przez okres niezbędny do przechowywania tych dokumentów 

dla celów archiwalnych. 

Ma Pan/ Pani prawo do: 

• dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób 

i w jakim celu przetwarzamy 

• sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe 

dane albo nie są już one aktualne 

• usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. 

W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych 

• ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. 

Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie 

przetwarzania.  

• sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym 

wyżej, jeśli Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych 

• wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa 

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:  

• Dane podstawowe (w celu identyfikacji) 

• Dane kontaktowe (w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą 

elektroniczną) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Clarite Polska SA z siedzibą w Warszawie ul.  

Poznańska 16 lok.4 Warszawa. Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub w celu uzyskania dodatkowych 

informacji) komunikując się z nami poprzez kontakt mailowy bądź telefoniczny: 

( ADO ) Konrad Hryciuk, tel:  503 354 150         email: ado@clarite.pl  

 

Imię i nazwisko               ……………………….……………. 

Nazwa instytucji/ firmy     …………………………………….. 
 

Miejsce i data                 ……………………………………… 

Podpis                           ……………………………………… 
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