
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ ĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH DLA ZLECENIOBIORCÓW  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję 
 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest firma GEDBUD Edward Ferenc z siedzibą  
w Pruszczu Gdańskim 83-000, ul. Grunwaldzka 42A/18. 

2. Przedstawicielem Administratora danych osobowych jest właściciel firmy, p. Edward Ferenc, kontakt: 
rodo@gedbud.pl 

3. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej – na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

4. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  
tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na Administratorze takich jak 
prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym podatkowych. 

5. Ponadto dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,  
tj. przetwarzanie jest nieodzownym dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
Administratora.  

6. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przekazywane wyłącznie podmiotom współpracującym  
z Administratorem na podstawie stosownych umów np. biuro rachunkowe, obsługa prawna oraz mogą być 
przekazywane podmiotom upoważnionym z mocy prawa. 

7. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania  
a następnie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.  

8. Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
przenoszenia danych oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych 
wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.  

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Zleceniobiorcy do krajów trzecich.  
11. Dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu przetwarzaniu 

danych.  
 
 

 


