
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU 

Jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem lub inną osobą wyznaczoną do kontaktu z nami albo ogólnie wobec 
podmiotów zewnętrznych, przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, jako administrator, w związku  
z wykonywaniem umów, których jesteśmy stroną lub realizacją innych działań wymagających 
kontaktowania się z podmiotami trzecimi, które wyznaczyły Pana/Panią jako osobę do kontaktu. 

W związku z powyższym informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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”) (dalej: 
„RODO”) jest SOFOS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-266) Al. Grunwaldzka nr 163, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ 
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000435613, NIP 5842728957 lub inna 
spółka z sieci SOFOS wskazana przez SOFOS, która przetwarza Państwa dane w związku z 
wykonywaniem umów, których jest stroną lub realizacją innych działań wymagających 
kontaktowania się z podmiotami trzecimi, które wyznaczyły Pana/Panią jako osobę do kontaktu 
(dalej: „Administrator danych”).  Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na 
adres Administratora danych. 

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: 
a) na potrzeby kontaktowania się z Panem/Panią, jako osobą wyznaczoną do kontaktu,  

w związku z realizacją umowy zawartej pomiędzy nami a naszym kontrahentem albo  
w celu realizacji innych działań wymagających kontaktowania się osobami 
wyznaczonymi do tego, gdzie potrzeba taka stanowi nasz prawnie uzasadniony interes 
(podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. f RODO), 

b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w relacji między 
nami a podmiotami trzecimi), co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego 
interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c) ewentualnego wywiązania się z obowiązków prawnych, w zakresie w jakimi wykonanie ich 
wymagać będzie posłużenia się Państwa danymi (podstawa prawna z art. 6 ust. 1  
lit c RODO). 

3. W związku z powyższymi celami możemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych 
osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe (takie jak 
adres e-mail czy numer telefonu), dane z korespondencji służbowej oraz dokumentacji powstałej 
w toku realizacji umów lub innych działań podejmowanych przez nas wobec podmiotu, który 
wyznaczył Pana/Panią jako osobę do kontaktu albo działań podejmowanych wobec nas przez taki 
podmiot. 

4. Jeżeli Pana/Pani danych osobowych nie otrzymaliśmy bezpośrednio od Pana/Pani,  
to informujemy, że dane te zostały udostępnione przez podmiot, który wyznaczył Pana/Panią jako 
osobę do kontaktu. 

5. Państwa dane osobowe, w zakresie w jakim to będzie niezbędne, mogą zostać ujawnione naszym 
kontrahentom i podwykonawcom (w szczególności w związku z realizacją umów zawartych przez 
nas z Państwa pracodawcą), podmiotom świadczącym dla nas usługi pocztowe i usługi 
informatyczne, a także organom administracji publicznej, jeżeli konieczność taka wynikać będzie  
z przepisów prawa. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres niezbędny dla realizacji wyżej 
wymienionych celów, w szczególności przez okres obowiązywania umowy zawartej przez nas z 



 

 

Państwa pracodawcą, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających  
z ww. umowy. Okres przechowywania przez nas określonych danych osobowych może wynikać 
także z odrębnych przepisów prawa. W razie wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu 
Administrator zaprzestanie przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie 
Administratora (tj. przetwarzania opartego na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

7. Przekazywanie nam danych w związku z realizowanym kontaktem jest dobrowolne, jednakże może 
wchodzić w zakres Państwa obowiązków służbowych, a z kolei nasze prawo do uzyskania ich może 
wynikać z zawartej przez nas umowy z podmiotem, który wyznaczył Pana/Panią jako osobę 
kontaktową. 

8. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo do: 
a) dostępu do danych osobowych; 
b) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
c) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie; 
d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego 
interesu).  

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego  
się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych.  
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 
 

 


