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Przykład klauzuli informacyjnej: 

Administratorem podanych danych jest ABC Sp. z o.o. z siedzibą w ABC (XX-XXX), ul. ABCX XX. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy zlecenia na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO oraz realizacji obowiązków administratora związanych z zawarciem umowy zlecenia 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością zawarcia 

niniejszej umowy. 

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, 

w tym: Urzędom Skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, komornikom, podmiotom 

świadczącym usługi medycyny pracy. Mogą zostać ujawnione również podmiotom świadczącym obsługę 

naszej spółki pod względem prawnym, doradczym oraz informatycznym z którymi ABC  posiada zawarte 

stosowne umowy.  

Jeśli zawarta umowa będzie stanowić podstawę wyliczenia wymiaru przyszłej emerytury lub renty, dane 

będą przetwarzane przez okres10 lat na podstawie art. 125a ust. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W innych przypadkach dane będą 

przetwarzane przez okres wykonania umowy, który może zostać przedłużony o czas przedawnienia 

roszczeń wynikających z zawartej umowy (do 6 lat).  

Po upływie tego okresu przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, wniosek o realizację tego 

prawa może jednak zostać wniesiony jeszcze przed tą datą.  

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, 

przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania.  

W przypadku przekonania, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może 

Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, sprostowania bądź uaktualnienia 

danych i innych realizacji swoich praw, prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: ABC@ABC.pl 
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