Klauzula informacyjna dla kontrahentów spółki
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto BEKER spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 11A/
17, 61-803 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przed Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000816551, posiadająca numer NIP:
7831809989, Regon: 384965330, z którym można się skontaktować na podany wyżej adres
biura w siedzibie lub na adres e-mail: rodo@autobeker.pl.
2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można
uzyskać pod ww. adresem lub e-mail: rodo@autobeker.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie poniższych
przesłanek oraz przez następujące okresy czasu:
a. na potrzeby realizacji umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą
przetwarzane przez czas realizacji Umowy;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze, a mianowicie:
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych podstawą prawną jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO i art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, dane będą przetwarzane przez okresy
wskazane przez przepisy podatkowe,
– realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi i praniu brudnych
pieniędzy – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 49 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1
pkt 17 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i oraz finansowaniu
terroryzmu, dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w ustawie;
c. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w postaci ustalenia,
dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami do upływu okresu przedawnienia
potencjalnych roszczeń zgodnie kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w zakresie wypełnienia obowiązków
wynikających z prawa podatkowego – podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania
wskazanych danych może skutkować brakiem zawarcia umowy.
5. Twoje dane będą udostępnione:
a) podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym
podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
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c) podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
6. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i
informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych
lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli
Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już
niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w
przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b)
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c)
Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia,
dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania
ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich
przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na
przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w
szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania
(art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy
stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3
RODO).
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej
informacji

dotyczących

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
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