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KLUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KLIENTA/KONTARHENTA 
 
 
„Zgodnie z art.14 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Alicja Szic, Rajner Szic, Sebastian Szic 

będący wspólnikami Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Auto Center” Alicja Szic, Rajner 

Szic, Sebastian Szic, spółka cywilna z siedzibą w Opolu 45-772 przy ul. Krapkowicka 18; NIP 

nr: 7542935038; REGON nr: 160187684. 

2. W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

powołaliśmy Inspektora ochrony danych w osobie p. Bożeny Krawczuk. Wszelkie informacje 

prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: iod@szic.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji umowy, relacji biznesowych 

między Pani/Pana pracodawcą a administratorem na podstawie umowy, bazując na podstawie 

prawnej – art.6. ust.1.lit.f RODO oraz w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją 

naszego prawnie uzasadnionego interesu - art.6. ust.1.lit.f RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane KIA Motors Polska Sp. z o.o., MMC Car Poland 

Sp. z o.o., bankom, firmom dostarczającym oprogramowanie finansowo-księgowe, 

marketingowe, firmie świadczącej usługi finansowo-księgowe, firmie świadczącej usługi 

hostingowe, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, 

platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo-marketingowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich z wyłączeniem 

pracowników firm transportowych realizujących umowę przewozu. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia współpracy  

z pracodawcom z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz wypełnienia praw 

wynikających z roszczeń. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia 

sprzeciwu. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy oraz 

warunkiem wypełnienia przepisów prawa. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania. 

 

 


