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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU W SPRAWACH UMOWY 

 

 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Księgowo-Rachunkowe Storno Sp. z 
o.o., ul. Życzliwa 23/2, 53-030 Wrocław, tel. 71 7911347, e-mail biuro@storno.pl 

2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest Andrzej Burkiewicz, można się z 
nim kontaktować pisząc na adres administratora lub pisząc na adres e-mail iod@storno.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 
lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy, określenia osób uprawnionych do 
reprezentacji oraz kontaktu związanego z realizacją umowy oraz na podstawie Art.6 ust.1 lit. f 
RODO – prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona 
roszczeń związanych z realizacją umowy. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych, podmioty biorące udział w realizacji umowy, dostawcy rozwiązań informatycznych, 
poczta, firmy kurierskie, kancelarie prawne. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz przez czas 
określony w obowiązujących przepisach prawa lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany 
przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach 
planowania biznesowego) lub do dnia wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

uniemożliwi kontaktowanie się z Panią/Panem w celach związanych z wykonywaniem umowy, 
wymianą korespondencji, w celach związanych z podejmowaną lub prowadzoną współpracą 
wynikającą z zawartej umowy z klientem/kontrahentem, który wyznaczył Panią/Pana do kontaktu. 
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