
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klienta Steelpress (podmioty inne niż os. fiz.) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Steelpress Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Kargowska 5, tel. 61 8994370, mail: rodo@steelpress.pl , office@steelpress.eu   

2. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi jest niezbędne do zawarcia i 

wykonania Umowy.  

3. Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu zawarcia i wykonania Umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – dalej „RODO”). 

4. Dane przetwarzane przez Administratora obejmują w szczególności: imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe np. adres e-mail osób reprezentujących stronę Umowy lub jej przedstawicieli.  

5. W/w dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom 

prowadzącym obsługę m.in. księgową, informatyczną. 

6. W/w dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej 

wygaśnięciu – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń 

Stron. 

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, 

b. prawo do sprostowania danych osobowych, 

a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO: 

a. prawo do żądania usunięcia danych osobowych 

b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

c. prawo do przenoszenia danych osobowych, 

d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

8. Brak podania w/w danych osobowych skutkuje niemożnością prawidłowego zawarcia 

i wykonania Umowy. 

9. W/w dane osobowe mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, ale również poza, jednak wyłącznie w przypadku, gdy dane terytorium oferuje 

dostateczny poziom ochrony danych osobowych.  

10. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa 

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych udzielonymi mi przez Administratora, a także zobowiązuję się do ich przekazania osobom, 

których dane osobowe zostały ujawnione w Umowie.  

 

       ...............................  

            data i podpis  


