
 

 

                                                             
 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów 

I. W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej 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 (dalej nazwa RODO) 
dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań. 

 

II. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych 
reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako 
osoby do kontaktu / koordynatorzy / osoby odpowiedzialne za wykonanie Porozumienia / 
Umowy /Zamówienia itp.  

1) administratorem danych osobowych osób o których mowa w ust. II klauzuli jest Spółka 
Chemical Worldwide Business S.A. z siedzibą w Słupcy (62-400) przy ul. Wspólna 6, zwana 
dalej Spółką; Spółka prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych osób o których 
mowa w ust. II klauzuli 

2) z administratorem danych osobowych można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 
tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: sekretariat@cwb.pl 

3) dane osobowe osób o których mowa w ust. II w klauzuli przetwarzane są w celu realizacji 
naszych wspólnych celów biznesowych i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, f 
RODO (tj. pkt b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
przed zawarciem umowy; pkt f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, 
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych), 

4) dane osobowe osób o których mowa w ust. II klauzuli będą przez Chemical Worldwide 
Business S.A.  przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych 
interesów Chemical Worldwide Business S.A., o których mowa powyżej oraz zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawnych w tym zakresie, 

5) dane osobowe osób o których mowa w ust. II klauzuli mogą być udostępnione podmiotom 
upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa oraz innym uprawomocnionym 
organom państwowym jak również podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia 
przetwarzania danych (realizującym dla Chemical Worldwide Business S.A. zadania związane 



 

 

z realizacją celów, dla których Chemical Worldwide Business S.A. przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe m.in. związane z rozliczeniami finansowymi), 

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów biznesowych, 

7) dane osobowe osób o których mowa w ust. II klauzuli nie podlegają zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8) osoby o których mowa w ust. II klauzuli posiadają prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

9) osoby o których mowa w ust. II klauzuli posiadają prawo wniesienia skargi do właściwego 
organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, że przetwarzanie 
danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

10)  z powyższych praw można skorzystać poprzez: - kontakt e-mailowy pod adresem: 
sekretariat@cwb.pl oraz kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:                  
ul. Wspólna 6, 62-400 Słupca  

 

W imieniu Spółki Chemical Worldwide Business S.A. 

Zarząd  

 

 


