
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przepisami RODO1 pragniemy poinformować, że:  
  
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DTIQ Poland spółka z ograniczona          

odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dworcowej 25, 44-100 Gliwice (KRS            
0000728566, posługująca się nr NIP 5272848853 i REGON 380013755 (nazywana dalej w            
skrócie “DTIQ” lub “Spółką”), na który to adres można kierować wszelką korespondencję            
pocztową.  

2. Kontakt drogą poczty elektronicznej z administratorem możliwy jest również poprzez kierowanie           
wiadomości e-mail na adres: pl.administracja@dtiq.com lub pl.hr@dtiq.com. 

1    Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA 

KONTRAHENTÓW PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ 

ZLECENIOBIORCÓW (B2B) 

DTIQ POLAND SP. Z O.O. 
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3. DTiQ wyznaczyło w organizacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z          
Inspektorem może nawiązać za pomocą adresu e-mail: dtiq.dpo@dapr.pl 

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a. wykonywania świadczeń dodatkowych na Twoją rzecz (jeśli dotyczy) - podstawą prawną           

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
b. w celu zawarcia i realizacji umowy - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.                

b RODO, 
c. w celu wykonania ciążących na DTIQ obowiązków wynikających z obowiązujących          

przepisów prawa, w tym szczególności w celach rozliczeniowych oraz podatkowych -           
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisy ustawy o               
rachunkowości oraz przepisy ustaw podatkowych, 

d. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu DTIQ, za które uważamy           
ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami - podstawą prawną           
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

e. do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu DTIQ, za które uważamy           
zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia za pomocą monitoringu wizyjnego –          
podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym np. obsługa prawna, obsługa           
IT, hosting e-mail czy inny tego rodzaju outsourcing) oraz gdy świadczoną one na Twoją rzecz               
dodatkowe usługi, na których świadczenie wyraziłeś/aś zgodę. 

6. Spółka może przekazywać również dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego w ramach współpracy z innymi administratorami w ramach grupy kapitałowej, 
której DTIQ jest częścią, w szczególności do spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
Przetwarzanie oparte jest na zawartych standardowych klauzulach umownych. 

7. W związku z przetwarzaniem przez DTIQ Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw             
gwarantowanych przez RODO. Masz więc prawo do: 

a. wycofania zgody w każdym czasie, Wycofanie zgody nie powoduje podważenia          
wcześniejszej legalności przetwarzania danych przez DTiQ (jeśli dotyczy); 

b. dostępu do swoich danych osobowych; 
c. sprostowania poprawności tych danych; 
d. usunięcia danych; 
e. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
f. sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
8. DTiQ nie podejmuje działań związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. 
9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji łączącej nas umowy. Jednakże w             

zakresie realizacji celu w postaci ustalania i dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi            
roszczeniami będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres kolejnych trzech lat od dnia            
zakończenia realizacji umowy - zgodnie z art. 442¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks                  
cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm., dalej: k.c.).  

 

 

OŚWIADCZENIE 



W związku z zawarciem umowy z DTIQ, niniejszym informuję, iż zapoznałem się z przedstawioną              
powyżej informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, jak również zostałem zaznajomiony          
z obowiązującymi w DTIQ procedurami oraz dokumentami stanowiącymi System Ochrony Danych           
Osobowych w Spółce, w tym w szczególności z odpowiednimi fragmentami Polityki Ochrony            
Danych. 

 

 
Z uwagi na powyższe zobowiązuję się w szczególności do:  

a) zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których uzyskałem dostęp w           
związku z wykonywaniem zleconych mi zadań; 

b) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskałem          
dostęp w związku z wykonywaniem zleconych zadań; 

c) zachowania w tajemnicy dokumentów i procedur stanowiących System Ochrony Danych          
Osobowych w DTIQ; 

d) zachowania tajemnic, o których mowa w lit. a-c niniejszego oświadczenia również po ustaniu             
stosunku umownego;  

pod rygorem wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji dyscyplinarnych (w przypadku trwania         
zatrudnienia w momencie dokonania naruszenia niniejszego zobowiązania). 
 

 

 ………………………………...……...……. 
podpis 

 ………………………………...……...……. 
podpis 


