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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zamawiającego 
 

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Metis Polska Sp. z o. o.  (adres: Twarda 18, 00-105 
Warszawa).   

2. Inspektorem danych osobowych jest osoba podana na stronie internetowej www.metispolska.pl/rodo z 
którą można skontaktować się na e-mail: rodo@metispolska.pl Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz z 
korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Wykonawca przetwarzać będzie dane osobowe w celu: 
a) zawarcia i wykonania zawartej z Zamawiającym Umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń 

w związku z zawartą Umową (art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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: „RODO”), a także ze względu na konieczność wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Wykonawcy, tj. w celu realizacji obowiązków wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym archiwizacji, przepisów podatkowych i z 
zakresu rachunkowości (art.6 ust.1 lit. c RODO), oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego 
interesu Wykonawcy polegającego na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą 
Umową, oraz dochodzeniu roszczeń z niej wynikających (art.6 ust.1 lit. f RODO). 

b) marketingu bezpośredniego produktów lub usług zmierzających do przedstawienia oferty, 
propozycji produktu czy usługi jako niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego 
interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego; 

c) badania satysfakcji ze współpracy oraz satysfakcji z produktów lub usług jako niezbędne do 
realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena 
jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług; 

d) spełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa np. wobec organów 
administracji państwowej jako niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym 
podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  

e) wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, o ile zostały przez Panią/Pana udzielone 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdym czasie można wycofać udzieloną zgodę.  

4. Dane Osób kontaktowych pozyskiwane są od klientów i te dane są przetwarzane w celach wskazanych w 
punkcie 3.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:  
a) spółki z grupy kapitałowej Metis Polska, 
b) kontrahenci Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a także firmy 

technologiczne, firmy informatyczne, kancelarie prawne, oraz inne podmioty świadczące usługi 
na rzecz Wykonawcy, 

c) nabywcy wierzytelności, 
d) organy państwowe i sądy, których upoważnienie wynika z przepisów prawa, 
e) biura informacji gospodarczej i rejestry długów, 
f) firmy pośredniczące w świadczeniu usług lub zawarciu umów. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizowania celów 
określonych w pkt. 3. lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Jeżeli Jest Pani/Pan stroną Umowy lub pełnomocnikiem ma Pani/Pan prawo: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), 

ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;  
b) do przenoszenia danych osobowych, których Pani/Pan nam dostarczył/a, tj. otrzymania tych 

danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego oraz ma Pani/Pan prawo przesłać te dane osobowe innemu 
administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pani/Pan prawo żądania, aby dane 
osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;  
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c) cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

d)   w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Metis Polska Sp. z o.o. lub z 
inspektorem ochrony danych.  

e) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego - w takim przypadku Pani/Pana dane osobowe nie 
będą przez nas przetwarzane w tym celu.  

9. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych w jednym lub więcej celach wskazanych poniżej: 

a) badania satysfakcji ze współpracy oraz satysfakcji z produktów lub usług;  
b) badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi;  
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z 

przetwarzaniem danych osobowych;  
d) w przypadku, gdy jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub osobą kontaktową — w celu zawarcia i 

wykonania umowy łączącej nas z naszym klientem, którego jest Pani/Pan pełnomocnikiem lub 
osobą kontaktową; 

e) przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu 
przestaniemy przetwarzać Pani/a dane w celu lub celach, co do których wyraził Pani/Pan 
sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;  

f) w celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z Metis Polska sp. z o.o. lub z 
Inspektorem ochrony danych.  

10. Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej nas 
umowy.  W przypadku gdy jest Pani/Pan Pełnomocnikiem, podanie danych osobowych było dobrowolne, 
ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej nas z klientem, którego Pani/Pan reprezentuje.  

11. Podanie danych osobowych w związku z wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, o ile 
zostały wyrażone, jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie 
rodzi żadnych konsekwencji. 
 

 

 
 

 


