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KLAUZULA INFORMACYJNA – Klienci/Kontrahenci 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej „RODO”), informujemy, iż: 

1. Administrator 

Administratorem Pana/Pani danych jest spółka Embis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000528401, NIP 7781427115, REGON 300058013, telefon 696032020, 
mail: rodo@embis.com.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail rodo@embis.com.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora: Embis Sp. z o.o. Sp.K. ul. Matejki 65a/1, 60-771 Poznań, 
lub pod numer telefonu: 696032020. 

3. Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe są przetwarzane w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony w celu: 

 celu zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w 
szczególności przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

 realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu 
własnych usług, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane 
przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań 
windykacyjnych i rozpatrywania reklamacji w razie takiej konieczności na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. f RODO; 
 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Embis Sp. z o.o. Sp.K. może przetwarzać poniższe kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

 imię i nazwisko 

 numer telefonu służbowego 

 adres służbowej poczty elektronicznej 

 miejsce w strukturze organizacyjnej (stanowisko) 

 numer identyfikatora służbowego 

 nagranie audio-video lub audio z przebiegu audytu, jeśli zawarta umowa reguluje warunki 
nagrywania przebiegu audytu typu Tajemniczy Klient 

 

5. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych: 

 organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do dostępu lub 
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na 
administratorze obowiązków, 

 podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie 
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 podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, 
dostawcom usług IT), 

 podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej lub usługi doradcze. 
 

6. Czas przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub 
przedawnienia roszczeń, a także realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą   
 

Przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do danych art. 15 RODO, 
2. prawo żądania ich sprostowania art. 16 RODO, 
3. prawo do usunięcia danych art. 17 RODO, 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania art. 18 RODO, 
5. prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO, 
6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z szczególną 

Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO. 
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem. 
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
RODO. 
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy zawartej pomiędzy 
Administratorem a Państwem/ Państwa Pracodawcą/ Podmiotem, które Państwo reprezentują.  

8. Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii 
Europejskiej. 

9. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie  

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie 
wpływać na Pana/Pani sytuację. 

  

 


