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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW 
 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) pragniemy poinformować, iż 

administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Evolution System J. Wysocki i K. Kurowski 

Spółka Jawna, z siedzibą w Jawczycach (05-850), przy ul. Poznańskiej 86/88.  

Ponadto informujemy, że: 

 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy z kontrahentem przez Evolution 
System J. Wysocki i K. Kurowski Spółka Jawna. Podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony 
interes administratora (tj. art. 6 ust. 1 pkt f RODO), rozumiany jako zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy z 
kontrahentem. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu kontakt z inspektorem ochrony 
danych (IOD) pod adresem mariusz@evosystem.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych kontaktowych, w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu, 
adresu mailowego, adres korespondencyjny zostały nam udostępnione przez naszego kontrahenta, będącego 
jednocześnie Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy pomiędzy Evolution System J. Wysocki i K. 
Kurowski Spółka Jawna, a jego kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy 
prawa, w tym o rachunkowości oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy 
lub czynności zmierzających do zawarcia Umowy. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) sprostowania swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – więcej 

informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 
 

6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione: 
a) organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach 

szczególnych, 
b) innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego 

funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. firmom transportowym, dostawcom usług IT – przy 
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi 
jako administratora poleceniami, 

c) dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych w tym zakresie 
pracowników/współpracowników administratora. 

 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja niniejszej Umowy nie będzie 

możliwa. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący 

wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. 
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