
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób wskazanych jako osoby do kontaktu i osób reprezentujących kontrahenta 

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00. 

2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z: Inspektorem 

Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby 

Gospodarczej. 

3. Pani/Pana dane osobowe są podane przez Pana/Pani  Pracodawcę/Mocodawcę i przetwarzane w 

celu realizacji umowy o współpracę, której Pana/Pani Pracodawca/Mocodawca jest stroną. Dane 

są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f (prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 

jakim  w tym wypadku jest z potrzeba kontaktu z Państwem w ramach umowy z Pana/Pani 

Pracodawcą/Mocodawcą bądź jego reprezentacja). 

4. Przetwarzamy takie dane jak: imię nazwisko, stanowisko, tel. kontaktowy służbowy, adres e-mail 
służbowy. Dane zostały pozyskane od Pana/Pani Pracodawcy/Mocodawcy. 

 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z 

art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 

osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia umowy z Pana/Pani 

Pracodawcą/Mocodawcą, a po jej zakończeniu do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń 

oraz przez okres wymagany przepisami prawa – w przypadku danych przetwarzanych w celu 

prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jak również zawarcia i wykonania 

umowy lub do czasu wyrażenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  wobec 

przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit f.  

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu z przyczyn związanych 

ze szczególną sytuacją  wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit f. 

8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 

RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

10. Podanie danych jest wymogiem umownym, bez ich podania realizacja umowy nie będzie możliwa. 
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