
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DOSTAWCÓW I POTENCJALNYCH 
DOSTAWCÓW 

 
Wskazanie administratora 
1. Administratorem danych osobowych jest C4Y Katarzyna Zasieczna, ul. 
Poprzeczna 9, 61-315 Poznań. 
2.W sprawie danych osobowych można skontaktować się z przedstawicielem 
C4Y  za pośrednictwem poczty elektronicznej, wówczas  należy napisać na adres 
c4y@fontannymiejskie.pl lub pisząc na adres siedziby C4Y Katarzyna Zasieczna, 
ul. Poprzeczna 9, 61-315 Poznań. 
Cele przetwarzania danych i podstawa prawna: 
1.Nawiązanie relacji handlowych (zakupy) –przetwarzanie jest niezbędne do 
prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na zakupie towaru 
i usług niezbędnych do prowadzenia działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 
2.Realizacja postanowień umowy –przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
czynności przed zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień (art. 6 ust. 1 
lit. b) RODO). 
3.Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej –przetwarzanie jest 
niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy 
o rachunkowości i innych dotyczących podatników (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 
4.Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami –przetwarzanie jest 
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora(art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO). 
 
Okres przetwarzania 
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres: 
1.Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych –
dotyczy punktu 1 powyżej. 
2.Do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy –dotyczy punktu 2 powyżej. 
3.5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa 
rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy punktu 3 powyżej. 
4.6 lat liczone od dnia, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła –dotyczy 
punktu 4 powyżej. 
 
Przekazywanie danych osobowych 
Dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie zaufanym 
podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane 
systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług księgowych, prawnych, 
pocztowych i kurierskich. 
 
Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane 
organizacjom międzynarodowym.  
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Przysługujące prawa: 
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo 
do: 
1.żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
2.żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
3.żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
4.wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych, 
5.wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
 
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 
 
Profilowanie 
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.  


