
Klauzula informacyjna  
„Hubergroup Polska Sp. z o.o.” 

 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest „Hubergroup Polska Sp. z o.o.” z siedzibą w 

Nowej Wsi Wrocławskiej, ul. Nowa 27, 55-080 Kąty Wrocławskie, przedsiębiorca wpisany do 
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000148075, NIP: 8941012991 (dalej: „Administrator”). 
Istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem w następujący sposób: adres e-mail: 
wroclaw@hubergroup.com. 

 
2) Administrator będzie Przetwarzał Państwa dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem 

przez Administratora umowy z kontrahentem (dalej: „Kontrahent”), tj. podmiotem, którego 
jesteście Państwo reprezentantami, pełnomocnikami, pracownikami, osobami wskazanymi jako 
osoby kontaktowe bądź w związku z tym, że Administrator uzyskał dostęp do Państwa danych 
osobowych przy zawarciu lub wykonaniu tej umowy.  

 
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, do których dostęp uzyskał w związku z 

zawarciem lub wykonaniem umowy z Kontrahentem, o której mowa w punkcie 2) powyżej, w 
szczególności mogą to być następujące dane osobowe: imiona,  nazwisko, stanowisko, służbowy 
adres e-mail, numer telefonu, służbowy adres oraz podpis.  
 

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(„RODO”). Prawnie uzasadnionymi celami realizowanymi przez Administratora są zawarcie i 
wykonanie umowy z Kontrahentem. Administrator może wykorzystywać dane osobowe w celu 
nawiązania nowych stosunków gospodarczych z Kontrahentem. 

 
5) Administrator uzyskał Państwa dane osobowe od Kontrahenta. 

 
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być pracownicy i/lub współpracownicy 

Administratora, uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w punkcie 3) 
powyżej. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do innych spółek z grupy 
Administratora oraz do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora.  

 
7) Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w tym do państw niezapewniających 

odpowiedniego stopnia ochrony. W takim przypadku, dane osobowe przekazywane są do 
podmiotów, które zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych 
osobowych, np. przez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez 
Komisję Europejską1.  

 
8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy Administratora z 

Kontrahentem na podstawie umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej oraz po zakończeniu tej 
współpracy, przez okres wynikający z przepisów prawa lub wewnętrznych regulacji Administratora, 
zgodnych z tymi przepisami.  

 
9) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuwania 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

 
1 Odpowiednią decyzję Komisji Europejskiej można znaleźć pod następującym adresem: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.199.01.0031.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A199%3ATOC 

mailto:wroclaw@hubergroup.com


danych osobowych a także do prawo do przenoszenia Państwa danych, przy czym prawa te mogą 
podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w 
RODO. W celu realizacji wskazanych praw mogą Państwo wiadomość na adres wskazany w punkcie 
1) powyżej.  

 
10) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


