
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka SAM PARTNER POLAND 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, ul. Krośnieńska 1, 

60-162 Poznań, adres e-mail: info@sampartner.pl, tel. 0-61 30 67 120. 

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana 

zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu zawarcia umowy i jej 

realizacji. 

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do 

końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz Pan/Pani się z nami 

kontaktował/a w sprawie jej zawarcia. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe 

będziemy przetwarzać do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia 

RODO. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy. 

 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, 

abyśmy mogli wykonywać nasze usługi i realizować wiążące nas umowy zawarte w związku z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: 

 

 osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą 

mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 

 

 podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, 

 

 innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, 

obsłudze IT. 

 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


