
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW 

 

Wskazanie administratora  

Administratorem danych osobowych jest Dalpo Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 60-118 Poznań, 

przy ul. Miedziana 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000542037, posiadająca NIP: 779-24-28-207.  

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z 

Administratorem: 

− pisemnie na adres ul. Miedziana 3, 60-124 Poznań 

− elektronicznie na adres: iod@dalpo.pl 

 

Cel i podstawy prawne przetwarzania danych 

Państwa dane będą przetwarzane w celu: 

− nawiązania relacji biznesowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zachowaniu ciągłości procesów 

biznesowych; 

− zawarcia i realizacji postanowień umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu 

podjęcia działań przed zawarciem umowy i jej wykonania;  

− realizacji obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości i podatków, w tym prowadzenia 

dokumentacji księgowo-podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

− dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, na podstawie prawnie usprawiedliwionego 

interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zachowaniu ciągłości 

procesów biznesowych, 

− zbierania danych w postaci Informacji gospodarczych w celu weryfikacji wiarygodności 

kontrahenta i potencjalnego kontrahenta oraz realizacji niezbędnych działań w postaci oceny 

ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po 

jej zawarciu, w trakcie wykonywania umowy, lub rozszerzeniu zakresu współpracy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Dalpo. 

 

 

Okres przetwarzania danych  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 6 lat liczone od dnia 

wygaśnięcia lub rozwiązania zawartej umowy.  

 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi, technologiczni, logistyczni i 

organizacyjni Dalpo, w tym wszystkie spółki z Grupy Dalpo ( Dalpo Poland Sp. z o.o. Trading Sp.k., 

Dalpo Poznań Sp. z o.o. Sp.k., Dalpo Usługi Sp. z o.o. Sp.k., Dalpo Innowacje Sp. z o.o., Dalpo Deweloper 

Sp. z o.o.). Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania 

i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach 
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zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach 

świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – 

w zakresie niezbędnym do ich wykonania 

Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni 

poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności 

standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

W szczególności, w przypadku przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, 

właściwy poziom ochrony tych danych, w tym poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, 

zapewnia Tarcza Prywatności UE-USA, ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako 

zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności. 

W razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub 

braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane 

do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym 

w szczególności na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania 

kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Przysługuje Państwo prawo: 

− dostępu do swoich danych osobowych,  

− usunięcia danych,  

− sprostowania danych, 

− ograniczenia przetwarzania, 

− przenoszenia danych,  

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  

− złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i realizacji jej postanowień.  

 

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym do profilowania.  

 

 

 


