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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ART 13  

RODO 

Na podstawie art.  13 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 RODO ) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 

r. aktualne będą  poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 

ADO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SMP POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 

(KRS: 0000251871, NIP: 5252357052, REGON: 140435130) dane kontaktowe:  ul. Magazynowa 2, 15-399 

Białystok email: daneosobowe@smppoland.pl zwana dalej jako ADO. 

2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się poprzez e-

mail daneosobowe@smppoland.pl 

3. Pani/Pana dane zostały udostępnione ADO przez naszego kontrahenta, którego reprezentuje Pan/Pani oraz 

pozyskane z rejestrów publicznych (np. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) albo który jest Pana/Pani 

pracodawcę (podmiot z którym Pan/Pani współpracuje)  w związku z wykonywaniem przez ADO umowy 

handlowej łączącej Pana/Pani pracodawcę  (podmiot z którym Pan/Pani współpracuje). Będziemy przetwarzali 

następujące kategorie Twoich danych osobowych: 

a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie 

reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, 

stanowisko. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy handlowej zawartej przez ADO z 

Kontrahentem— podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 

6 ust.1 lit f RODO),  którym jest  zapewnienie wiarygodnej identyfikacji kontrahenta i reprezentującego go 

podmiotu  i organizacja bieżącego wykonywania umowy handlowej, wewnętrznych celów administracyjnych 

Grupy Kapitałowej SMP (Standard Motor Products) - SMP Inc USA, podstawą prawną przetwarzania jest 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), uzasadniony interes Administratora polega na 

zapewnieniu sprawnego funkcjonowania Grupy Kapitałowej SMP (Standard Motor Products). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane: dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym 

usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom 

wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze lub audytorzy; organom uprawnionym do 

otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organy podatkowe, Policja. Ponadto Pana/Pani 

dane mogą być przekazywane poza EOG tj. podmiotom z Grupy Kapitałowej SMP (Standard Motor Products) - 

SMP Inc USA, w szczególności w zakresie w jakim SMP Inc. z USA dostarcza ADO usługi IT (serwery, 

oprogramowania itp.). W przypadku transgranicznego przekazywania danych do podmiotów spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach Grupy Kapitałowej SMP, których poziom ochrony danych nie został 

uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy opierać się na wdrożonym zabezpieczeniu w celu 

zapewnienia ochrony Pana/Pani danych osobowych: standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję 

Europejską. W celu uzyskania kopii powyższych zabezpieczeń lub szczegółowych informacji na temat ich 

dostępności, może Pan/Pani wysłać pisemną prośbę zgodnie z danymi wskazanymi w pkt 1 lub 2 powyżej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy handlowej łączącej 

ADO z kontrahentem, którego Pan/pani reprezentuje lub którego Pana/Pani jest pracownikiem (podmiot z którym 

Pan/Pani współpracuje) lub do czasu zakończenia rozmów na temat współpracy, korzystania z ważności oferty 

lub trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
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przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo:  dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz 

żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych,  prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów 

określonych w pkt 4 z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, ADO  prosi 

o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną. 

 


