
 

Załącznik nr 3 do umowy nr………………………….… 

 
    

KLAUZULA INFORMACYJNA WS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: 

RODO), spółka AMW Sinevia Sp. z o.o. niniejszym informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW Sinevia Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym 

Dworze Mazowieckim, przy ul. I. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: 

0000392868; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w AMW Sinevia Sp. z o.o. jest Pani Krystyna 

Antoszkiewicz, e-mail: krystyna.antoszkiewicz@sinevia.pl, tel.: 607 403 670; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), d) i f) RODO, 

w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy; 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

oraz uprawnione podmioty, które zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie 

Pani/Pana danych osobowych;  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz do 

momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;  

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia 

i bycia zapomnianym po upływie okresu o którym mowa w ust. 5 powyżej, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z faktu zawierania umowy z AMW 

SINEVIA. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia tajże 

umowy. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą 

profilowane.  

 

 

 

 

 

Niniejszym zapoznałam/em się z powyższą klauzulę informacyjną 

 

…………………….………………………………………………….. 

Data i podpis 
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