
 

 
INFORMACJA  

przekazywana na podstawie art. 14 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 
 
 

 
OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTU PRZY REALIZACJI UMOWY 

 
 

ADMINISTRATOR 
DANYCH 

 
GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. 
p. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa (dalej 
„GWW Legal”) 
   

 
CEL PRZETWARZANIA 

 

 
a) umożliwienie wykonania zawartej umowy i usprawnienie 

kontaktów wzajemnych w związku z umową, 
 
b) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń  

 
 

PODSTAWA PRAWNA 
PRZETWARZANIA 

 
 

a) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionego 
interesu realizowanego przez administratora danych  (art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO), którym jest wykonanie zawartej przez 
strony umowy za pośrednictwem zatrudnionych przez strony 
osób (bez względu na podstawę zatrudnienia), 
 

b) prawnie usprawiedliwiony interes  (art. 6 ust, 1 lit. f) RODO), 
którym jest zabezpieczenie się przed ewentualnie kierowanymi 
przeciwko GWW Legal roszczeniami w związku z umową 

 
KATEGORIE DANYCH 

 

 
Imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres e- mail służbowy, 

 
ŹRÓDŁO OTRZYMANIA 

DANYCH 
 

 
druga strona umowy 

 
ODBIORCY DANYCH 

 

 
podmioty świadczące na rzecz GWW Legal usługi informatyczne, 
wsparcia technicznego, oraz podmioty świadczące usługi rachunkowo-
księgowe, spółka GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k., z siedzibą 
w Warszawie. 
 

 
OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

 



 
 

przez czas trwania umowy a po tym terminie, zgodnie z powszechnie 
obowiązującym przepisami przez okres do przedawnienia roszczeń 
wynikających z umowy. 

 
DOBROWOLNOŚĆ 
PODANIA DANYCH 

 

 
Podanie danych jest wymogiem umownym, ich niepodanie będzie 
skutkować niemożliwością jej wykonania.  
 

 
PRAWA 

PRZYSZŁUGUJĄCE 

 
prawo dostępu do danych osobowych, 
prawo sprostowania, 
prawo usunięcia,  
prawo ograniczenia przetwarzania. 
 
Więcej informacji na temat praw, które przysługują osobie wskazanej 
przez drugą stronę umowy do kontaktu znajduje się w załączniku nr 1 
do niniejszej klauzuli informacyjnej. 
 

 
PRAWO SPRZECIWU 

 

 
Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Twoich danych osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego 
interesu Administratora Danych,  z przyczyn związanych z Twoją 
szczególną sytuacją 
 

 
PROFILOWANIE 

AUTOMATYCZNE 
DECYZJE 

 

 
brak profilowania,  
 
brak podejmowania zautomatyzowanych decyzji wobec podmiotu 
danych 

 
ZAMIAR 

PRZEKAZYWANIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO (POZA EOG) 

 

 
 
brak 

 
SKARGA DO ORGANU 

NADZORU 

przysługuje skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności 
w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub 
miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem 
nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa 
 

 
KONTAKT Z 

ADMINISTARTOREM 
 

 
pocztą tradycyjną: ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa 
 
korespondencja e-mail: legalodo@gww.pl 
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