
 
 
 

 

Data wydania: 22.02.2021 r. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dla Partnerów/Dostawców Synevo Sp. z o.o. i osób działających w ich imieniu 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 „RODO”), Synevo Sp. z o.o. informuje: 
 

1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Synevo Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 80 lok. 401, 04-158 Warszawa, 
NIP: 527-247-12-88 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Synevo Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Annę Dąbrowską-Kordzińską), z którym 
można kontaktować się drogą e-mail iod@synevo.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa. 

3. Źródło danych osobowych 
Dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa, mogą pochodzić: 
1) od Państwa pracodawcy/zleceniodawcy, który zawarł z Administratorem umowę na realizację określonej usługi, 

dla realizacji której niezbędne jest podanie Państwa danych kontaktowych, 
2) od podmiotu w imieniu, którego Państwo działają w zakresie niezbędnym do zrealizowania postanowień 

umownych/zlecenia (dane kontaktowe), 
3) ze źródeł powszechnie dostępnych (m.in. CEIDG, KRS), 
4) od osób reprezentujących Państwa na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

4. Cel przetwarzania danych osobowych 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: 
1) zawarcia i wykonania umów oraz zleceń, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją służbową lub 

w celu podjęcia czynności na Państwa żądanie w celu zawarcia takich umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa np. realizacji żądań 

organów ścigania, organów kontroli i na potrzeby postępowań sądowych, wystawienia i przekazania faktur, 
prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych 
na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

3) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami, co stanowi 
prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. 
5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, kontaktowe, wykonywana funkcja, w 
szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. 

6. Okres przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub przez okres niezbędny 
do korzystania z nich w celu, dla którego zostały zebrane, a zatem przez czas trwania umowy, zlecenia oraz przez 
okres ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczenia, którego źródłem jest umowa, zlecenie, nie krócej jednak niż okres 
przedawnienia tego roszczenia. Ponadto, w przypadku danych, których okres przechowywania wynika z przepisów 
prawa będziemy je przechowywać przez taki okres.  

7. Dostęp do danych osobowych 
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w 
wykonaniu naszych czynności w ramach prowadzonej przez nas działalności lub działającym na nasze zlecenie, tj.: 
dostawcom usług, systemów, narzędzi i programów IT oraz podmiotom obsługującym te systemy, narzędzia i 
programy; dostawcom usług hostingowych; dostawcom usług księgowych, rachunkowych, prawnych, podatkowych, 
konsultingowych, audytowych, kurierskich, operatorom pocztowym; podmiotom z grupy kapitałowej Medicover, do 
której należy Synevo Sp. z o.o. Ponadto, dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeśli taki 
obowiązek wynika z przepisów prawa. 

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 
Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
Administrator zapewnia przy tym wymagane do tego właściwe zabezpieczenia. Więcej informacji o stosowanych 
zabezpieczeniach uzyskać można od administratora lub inspektora ochrony danych w sposób opisany w punktach 1 i 
2 powyżej. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu czynności, w tym profilowaniu. 

10. Prawa osób, których dane dotyczą 
Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli 
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawo dostępu do własnych danych osobowych, żądania 
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ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (co nie dotyczy danych, których usunięcie jest 
niemożliwe z uwagi na przepisy prawa). 

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – za pośrednictwem strony internetowej (www.uodo.gov.pl) lub pod adresem: Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

http://www.uodo.gov.pl/

