
Klauzula informacyjna dla kontrahenta i pracownika kontrahenta 

 

W związku z zawartą umową lub inną formą nawiązania współpracy pomiędzy WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. sp. 

k., a Państwa przedsiębiorstwem lub odwrotnie informujemy, iż: 

1. Jeżeli w związku zawarciem i wykonaniem umowy lub innej formy nawiązania współpracy, jedna ze Stron udostępni 

drugiej Stronie dane osobowe swoich reprezentantów, osób upoważnionych do określonych czynności albo osób 

kontaktowych (pracowników, współpracowników) lub gdy dane te zostaną pozyskane przez jedną ze stron  

z ogólnodostępnych źródeł informatycznych, albo gdy jedna ze Stron uzyska bezpośrednio od tych osób fizycznych 

ich dane osobowe, w związku z zawarciem umowy lub innej formy współpracy i jej wykonywaniem, do przetwarzania 

tych danych zastosowanie znajdują przepisy RODO oraz przepisy polskich ustaw uzupełniających regulację RODO. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, że dane osobowe osób, o których mowa w punkcie powyżej, Strony będą przetwarzały 

jako dane niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obu Stron związanych  

z odpowiednim wykonywaniem łączącej je umowy lub innej formy współpracy.  

3. Każda ze Stron zobowiązana jest poinformować również te osoby o tym, że ich dane osobowe Strony wzajemnie 

sobie przekazują w celach związanych z realizacją umowy lub innej formy współpracy. 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest spełnić należycie obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 RODO,  

a ponadto zawrzeć w tej informacji również treści wymagane zgodnie z art. 14 RODO, tak aby druga Strona mogła 

powołać się na art. 14 ust. 5 lit. a RODO.  

 

Klauzula informacja dla Kontrahenta: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Oleśnie przy ulicy 

Józefa Lompy 33, [46-300] Olesno. Kontakt z Administratorem: listowny na adres jego siedziby lub poprzez e-mail: 

biuro@west-end.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi w sprawach 

związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@desilva.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora z dopiskiem „dla IOD”.  

3. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich 

brak uniemożliwi nawiązanie współpracy pomiędzy stronami oraz zawarcie umowy i jej realizację. 

4. Celem i podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  - czynności 

zmierzające do zawarcia umowy, a następnie jej zawarcie i realizacja umowy oraz  art. 6 ust. 1 lit c) RODO  - 

udokumentowanie przez Administratora wypełniania obowiązków prawnych w zakresie księgowym związanym  

z wykonaniem umowy, archiwizowaniem dokumentów, oraz art. 6 ust.1 f) RODO jako usprawiedliwiony interes 

Administratora w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w innych celach związanych  

z wywiązywaniem się przez Administratora z obowiązków prawnych nałożonych przepisami RODO [art. 6 ust.1 c) 

RODO]  

i prawnie uzasadnionym interesem Administratora [art. 6 ust. 1 f) RODO] w zakresie rozliczalności i realizacji żądań 

osób, których dane dotyczą, oraz prowadzenia obsługi finansowej, administracyjnej, a także w zakresie 

bezpieczeństwa osób i mienia na terenie miejsca budowy poprzez prowadzony system monitoringu wizyjnego. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych w określonych zakresach mogą być instytucje określone przez przepisy 

prawa, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do tych danych oraz podmioty przetwarzające, które świadczą usługi 

na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane np.: podmioty z Grupy De Silva, informatyczne, 

teleinformatyczne, pełnienia funkcji Inspektora i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.  

6. Dane osobowe Państwa dotyczące będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy i w zakresie niezbędnym 

do realizacji wskazanych w niniejszej klauzuli celów przetwarzania, a po jej zakończeniu (wygaśnięciu, rozwiązaniu) 

dane będą przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny 

nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Okresy liczymy w latach od końca roku 

kalendarzowego*. 

W zakresie wewnętrznych celów administracyjnych do czasu całkowitego wypełnienia uzasadnionych interesów 

Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą 

sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu. 

W zakresie monitoringu wizyjnego okres przetwarzania danych osobowych wynosi nie dłużej niż do 3 miesięcy**. 
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7. Dane osobowe Państwa dotyczące nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały 

profilowaniu.  

8. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z przysługujących jej praw:  

a) do dostępu do treści swoich danych osobowych;  

b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) do żądania usunięcia danych, o ile istnieją przesłanki, iż przetwarzane jest niezgodnie z prawem albo przetwarzanie 

danych nie jest już niezbędne dla realizacji celów określonych przez Administratora;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora; 

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy przesłać żądanie i kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1 i 2 

niniejszej klauzuli informacyjnej. O realizację swoich praw można też wnieść żądanie w formie ustnej do 

Administratora. 

Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu 

przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych 

wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby.  

W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma pisemną lub elektroniczną informację o powodach 

niezrealizowania przysługującego jej prawa. 

9. W przypadku uznania, przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących w sposób 

uzasadniony narusza przepisy z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku [RODO], przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000]. 

10. Dane osobowe Państwa dotyczące Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych. 

 
*Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy czy procesu przetwarzania wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi  

i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam 

sprawniej zarządzać tymi procesami.  

 

**Przetwarzanie danych osobowych poprzez system monitoringu wizyjnego zostało określone w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej 

http://west-end.pl  

 

Klauzula informacja dla pracownika kontrahenta: 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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, że: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku 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, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest WEST END APARTMENTS Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Oleśnie przy ulicy 

Józefa Lompy 33, [46-300] Olesno. Kontakt z Administratorem: listowny na adres jego siedziby lub poprzez e-mail: 

biuro@west-end.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi w sprawach 

związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: iod@desilva.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora z dopiskiem „dla IOD”.  

3. Państwa dane zostały udostępnione nam przez naszego kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie lub 

jesteście Państwo jego pracownikiem czy współpracownikiem. Udostępnienie Państwa danych mogło nastąpić  

w formie pisemnej w zapisach umowy handlowej łączącej nas jako Administratora z Państwa podmiotem, który 

Państwo reprezentujecie lub którego jesteście pracownikiem czy współpracownikiem lub w drodze przekazu 

słownego ze wskazaniem Państwa, jako osób upoważnionych przez naszego kontrahenta do kontaktu z nami.  

W przypadku, gdy nasz kontrahent nie udostępnił nam Państwa danych zostały one pozyskane przez nas ze strony 

internetowej prowadzonej przez naszego kontrahenta. 

4. Przetwarzać będziemy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko, adres  

e-mail, numer telefonu oraz dane firmowe przedsiębiorstwa, którego są Państwo pracownikiem lub 

współpracownikiem. 

5.Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest nawiązanie lub podtrzymanie już istniejącego kontaktu  

z Państwem w zakresie działań podejmowanych przed zawarciem umowy oraz wykonanie warunków już zawartej 

umowy lub współpracy łączącej nas jako Administratora z podmiotem, który Państwo reprezentujecie lub którego 
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jesteście pracownikiem czy współpracownikiem, a także w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

naszych interesów jako Administratora, a także w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie miejsca budowy 

poprzez prowadzony system monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust 1 f) RODO. 

6. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia 

współpracy, po czym będziemy je archiwizować przez okres do 6 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

zakończona została współpraca. 

W zakresie monitoringu wizyjnego okres przetwarzania danych osobowych wynosi nie dłużej niż do 3 miesięcy*. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych w określonych zakresach mogą być podmioty z Grupy De Silva, instytucje 

określone przez przepisy prawa, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do tych danych oraz podmioty 

przetwarzające, które świadczą usługi na rzecz Administratora i którym te dane są powierzane np.: księgowe, 

informatyczne, teleinformatyczne, pełnienia funkcji Inspektora i Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.  

7. Dane osobowe Państwa dotyczące nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały 

profilowaniu.  

8. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z przysługujących jej praw:  

a) do dostępu do treści swoich danych osobowych;  

b) do sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

c) do żądania usunięcia danych, o ile istnieją przesłanki, iż przetwarzane jest niezgodnie z prawem albo przetwarzanie 

danych nie jest już niezbędne dla realizacji celów określonych przez Administratora;  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

e) prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora; 

W celu zgłoszenia realizacji swoich praw należy przesłać żądanie i kontaktować się na dane wskazane w pkt. 1 i 2 

niniejszej klauzuli informacyjnej. O realizację swoich praw można też wnieść żądanie w formie ustnej do 

Administratora. 

Administrator zrealizuje przysługujące osobie, której dane dotyczą prawa w zależności od podstawy prawnej i celu 

przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych 

wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby.  

W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma pisemną lub elektroniczną informację o powodach 

niezrealizowania przysługującego jej prawa. 

9. W przypadku uznania, przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących w sposób 

uzasadniony narusza przepisy z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku [RODO], przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000]. 

10. Dane osobowe Państwa dotyczące Administrator nie będzie przekazywał do państwa trzeciego spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych. 

 
*Przetwarzanie danych osobowych poprzez system monitoringu wizyjnego zostało określone w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej 

http://west-end.pl  
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