
 

 

OGÓLNA KLAUZULA 

INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy:  

 

I. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHARMANN Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, 93-231 
Łódź, ul. Dostawcza 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000449308, posiadająca REGON 101554068, NIP 7282792486. 

II. Zakres przetwarzanych danych: 

Jako Administrator danych przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe wskazane w treści zawartej z 
Państwem umowy lub widniejące na otrzymanej od Państwa fakturze: imię, nazwisko, adres 
korespondencyjny, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, nazwa Państwa firmy, adres e-
mail, numer telefonu.  

III. Cele i podstawy przetwarzania: 

Określiliśmy cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator przetwarzamy Pani/Pana dane w 
celu realizacji zawartej z Państwem umowy, jej rozliczenia, realizacji praw z gwarancji i rękojmi, dla 
ewentualnej zmiany treści umowy, przedłużenia czasu jej trwania oraz dla celów podatkowych. 
Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  

IV. Prawo do sprzeciwu: 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 
danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy 
w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla naszej spółki ważne prawnie 
uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Pani/Pana 
dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

V.  Okres przechowywania danych:  

Państwa dane osobowe są przechowywane w siedzibie PHARMANN Sp. z o.o. w Łodzi przez okres 5 
lat i 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odliczyliśmy podatek VAT na podstawie 
otrzymanej od Pani/Pana faktury. Termin ten odpowiada ogólnemu terminowi z art. 74 ustawy z 
dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.). Dodatkowy 
termin roczny ma na celu zapewnienie ochrony naszej spółki przed żądaniami organu podatkowego 



lub roszczeniami zgłoszonymi przez Panią/Pana w ostatniej chwili, tudzież na wypadek trudności w 
doręczeniu żądania do naszej spółki.   
 

VI.  Odbiorcy danych: 

Państwa dane osobowe są przekazywane tylko takim odbiorcom danych jako nasi audytorzy, 
zleceniobiorcy i banki.  

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

osobowych;  
g) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym przetwarzanie przez 

PHARMANN Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w okresie sprzed cofnięcia zgody będzie 
ważne i zgodne z prawem.  

 
VIII.     Informacja o wymogu albo dobrowolności podania danych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji i 
rozliczenia zawartej z Państwem umowy.  

IX.     Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Z poważaniem  

 

Jacek Płucienniczak  

Prezes Zarządu  

Pharmann sp. z o.o. 


