
 

Ochrona danych osobowych: 

 

1. W sytuacji, jeżeli w związku z realizacją niniejszego zlecenia, Strona wejdzie w posiadanie 
danych osobowych pracowników / współpracowników / kontrahentów lub osób trzecich 
przekazanych przez drugą Stronę, Strona ta staje się administratorem tych danych 
osobowych i jest zobowiązana zapewnić ochronę uzyskanych danych zgodnie z art. 24 - 
43 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, „RODO”). 

2. W związku z opisanym powyżej przekazywaniem danych osobowych, Strony zobowiązują 
się wzajemnie do zrealizowania w imieniu drugiej Strony ciążącego na nich obowiązku 
informacyjnego w stosunku do swoich pracowników / współpracowników / 
kontrahentów lub osób trzecich przekazanych przez drugą Stronę.  

3. Dla potrzeb realizacji ww. obowiązku, Zamawiający przedkłada wzór klauzuli 
informacyjnej, o której treści Wykonawca winien zapoznać pracowników / 
współpracowników / kontrahentów lub osób trzecich przekazanych przez drugą Stronę.  

 
 
 
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych 
 
1. Informacje podstawowe 
Niniejsza klauzula obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
HM Factory Sp. z o.o. (dalej Spółka lub Administrator), zgodnie z wymaganiami 
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 (dalej 
Rozporządzenie RODO). 
2. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest: HM Factory Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-
446 Warszawa. NIP: 701082258, REGON: 380238603. Podmiot wpisany do Sądu Rejonowego 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000732143. 
Dane kontaktowe do przedstawiciela Administratora: 
Przedstawiciel administratora danych osobowych HM Factory Sp. z o.o. 
renata.pawlowska@hmfactory.pl 
ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa 
tel. kom. +48 502-419-599 
3. Zakres klauzuli, kategorie osób 
Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahentów (osób fizycznych i prawnych) w 
związku z realizowaną, planowaną współpracą lub prowadzonym przez Spółkę 
postępowaniem przetargowym oraz prowadzeniem dokumentacji wynikającej z 
obowiązujących przepisów prawa. 
W szczególności niniejsza klauzula dotyczy następujących kategorii osób: osoby fizyczne 
(przedsiębiorcy); osoby fizyczne reprezentujące Kontrahenta; pełnomocnicy Kontrahenta; 



osoby wskazane przez Kontrahenta jako odpowiedzialne za wykonanie umowy lub czynności 
w ramach prowadzonego postępowania przetargowego; pracownicy lub inne osoby do 
kontaktu wskazane przez Kontrahenta (w tym osoby zatrudnione przez Kontrahenta jak i 
jego podwykonawców lub poddostawców). 
4. Cele i zakres przetwarzania 
Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 
polegających na: 

 realizacji zawartej umowy oraz związanych z nią czynności serwisowych, 
gwarancji, rękojmi, itp.; 

 przeprowadzeniu postępowania przetargowego, oceny ofert, wyłonienia 
wykonawcy oraz zawarcia umowy; 

 komunikacji, korespondencji w związku z realizowaną lub planowaną 
współpracą; 

 dokonaniu wymaganych czynności przed właściwymi organami, w tym 
administracji publicznej; 

 ustaleniu lub dochodzeniu ewentualnych roszczeń, bądź obrony przed 
takimi roszczeniami; 

 przechowywaniu dokumentacji. 
 
5. Kategorie danych 
Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Kategorie 
danych mogą objąć w szczególności: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy, 
numer służbowy telefonu/faksu, służbowy adres email, nazwa i adres Kontrahenta, REGON 
oraz NIP Kontrahenta, numer konta bankowego Kontrahenta. 
6. Okres przechowywania danych osobowych 
W przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umów, dane osobowe 
będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  
W przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z oceną ofert, prowadzonych 
postępowań przetargowych itp., dane osobowe będą przetwarzane do momentu 
rozstrzygnięcia przetargu i wyboru wykonawcy. 
Okres przetwarzania może być odpowiednio dłuższy, jeżeli obowiązek taki będzie wymagany 
przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
7. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom, odbiorcy danych osobowych 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 
międzynarodowej. 
Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty świadczące dla 
Administratora usługi podprzetwarzania danych osobowych w oparciu o umowy 
przetwarzania danych osobowych. 
Dane osobowe mogą być przekazywane sądom, instytucjom kontrolnym oraz innym 
organom publicznym, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić 
dane osobowe. 
 
 
 
 



8. Podstawa prawna przetwarzania 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

 art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne w 
celu realizacji zawartej umowy lub w celu podjęcia kroków niezbędnych 
do zawarcia umowy; 

 art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne w 
celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu 
Administrator podlega m.in. Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn. zm.), Ustawie z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. 
zm.), Ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377), 
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 
414), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757); 

 art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy; 

 art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne dla 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w 
tym m.in. nadzoru nad całym procesem inwestycyjno-budowlanym, 
weryfikacji Kontrahentów oraz realizacji ich zobowiązań wobec 
podwykonawców, monitorowaniu realizacji umów zgodnie z 
oczekiwaniami klientów oraz instytucji finansujących inwestycje. 

 
9. Przysługujące prawa osobie, której dane osobowe są przetwarzane 
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługują prawa: prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo żądania sprostowania oraz uzupełnienia danych osobowych, prawo 
żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, prawo sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Możliwość realizacji ww. praw wymaga w określonych przypadkach wystąpienia przesłanek 
określonych w Rozporządzeniu RODO (m.in. art. 17 oraz art. 18). 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu w jakim dane te są 
przetwarzane. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym lub umownym (tj. niezbędnym do realizacji umowy). 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowania podejmowania decyzji, w 
tym do profilowania. 
 
 
 
 
 


