
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

(DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ UMOWĘ O DZIEŁO) 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LAFRENTZ sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-179 
Poznań) ul. Kamiennogórska 22 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035454, posiadającą NIP: 7831004441 oraz 
REGON: 630299994. 

 

Z Administratorem można kontaktować się  listownie na podany wyżej adres, za pośrednictwem e-mail na adres: 

office@lafrentz.pl oraz telefonicznie pod numerem: 61 8674 050 

 
CEL I PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
1. realizacji działań dążących do zawarcia Umowy oraz realizacji postanowień zawartej Umowy w oparciu 

o art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nie dłużej niż do dnia rozwiązania Umowy); 
2. zapewnienia kontaktu w bieżących sprawach związanych ze współpracą Administratora i 

Usługobiorcy/Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nie 
dłużej niż do dnia rozwiązania Umowy); 

3. realizacji obowiązków prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych*, obsługi pracowniczych planów 
kapitałowych*, rachunkowości i podatków, w tym prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej oraz 
w celach archiwalnych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO (nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń 
wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa); 

4. dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nie dłużej 
niż okres przedawnienia roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa). 

 
ODBIORCY DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: 
1. pracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych w celu wykonywania swoich 

obowiązków, 
2. zaufanym podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane usługi 

wspierające, systemy i rozwiązania informatyczne i techniczne; 
3. bankom, instytucjom finansowym, urzędom skarbowym oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych* 
4. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, 
5. audytorom, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, podatkową i prawną Administratora, 
6. klientom, współpracownikom i kontrahentom Administratora, 
7. podmiotom zajmującym się archiwizacją. 

 
Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państwa trzeciego, 
podmiotom spełniającym wymagany poziom ochrony danych osobowych w oparciu o wymagania Komisji 
Europejskiej. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego, które nie spełnia wymogów 
Komisji Europejskiej, przetwarzanie danych będzie się odbywało m.in. w oparciu o aktualne standardowe 
klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Informacje i kopie zabezpieczeń, w tym takich 
standardowych klauzul umownych, można uzyskać w siedzibie Administratora. 
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA  

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo: 
1. dostępu do danych osobowych, 
2. sprostowania danych osobowych,  
3. usunięcia swoich danych osobowych, 
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania dniach osobowych, 
6. prawo przenoszenia danych osobowych, 
7. wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano przez jej wycofaniem.  
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
INFORMACJE DODATKOWE 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a ich nieprzekazanie 
spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy oraz związanych z nią obowiązków prawnych Administratora. 
W przypadku realizacji pozostałych wymienionych celów podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
uniemożliwi jego realizację. 
 
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
do profilowania. 
 
 
 
* Dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  
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