
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

 
Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych Partnerów Biznesowych, a także pracowników, 
współpracowników i osób działających na zlecenie Partnerów Biznesowych, jak również podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne (dalej jako "Partnerzy"), którzy współpracują ze 
spółką PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (05-830), Al. Katowicka 62, KRS 0000671001, która 
jest administratorem (dalej jako „Administrator”) danych osobowych Partnerów (dalej jako „Dane Osobowe”). 
Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 
jako „RODO”). Podanie Danych Osobowych przez Partnera jest wymogiem umownym i niezbędnym do realizacji 
umowy. Podanie danych jest dobrowolne lecz odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości zawarcia i tym 
samym wykonania umowy. 
Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej. 
Partner oświadcza, iż poinformuje o obowiązywaniu niniejszej klauzuli informacyjnej swoich pracowników, 
współpracowników i osoby działające na jego zlecenie oraz udostępni im jej treść. 
 

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych 

 
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z: 
a) realizacją zawartej z Partnerem umowy, w tym jej obsługą, monitorowaniem prawidłowości wykonania oraz 
rozliczeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b) dokonywaniem oceny Partnera w celu podjęcia decyzji o możliwości dalszej współpracy – co stanowi prawnie 
usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
c) prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
d) prowadzeniem ewentualnych sporów i dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 
 

2. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych 

 
W celach wskazanych w pkt 1 Administrator będzie przetwarzać następujące Kategorie Danych Osobowych: 
a) dane identyfikacyjne Partnera oraz jego pracowników, współpracowników i osób działających na jego zlecenie 
tj.: 
i. w przypadku Partnera będącego indywidualnym przedsiębiorcą: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa, 
adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; 
ii. w przypadku wspólników spółki cywilnej: imię, adres zamieszkania wspólników, nazwa spółki, adres siedziby, 
NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
iii. w pozostałych przypadkach: imię (imiona) i nazwisko osób reprezentujących dany podmiot, nazwa spółki, 
adres siedziby, NIP, REGON, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; 
b) dane kontaktowe: tj. np. adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji; 
c) dane bankowe: numer rachunku bankowego. 
 

3. Odbiorcy Danych Osobowych 

 
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć: 
a) pracownicy, współpracownicy i osoby działające na zlecenie Administratora; 
b) podmioty, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług 
świadczonych dla Administratora, w szczególności: podmioty obsługujące systemy informatyczne, 
współpracownicy lub udostępniające narzędzia informatyczne bądź podmioty prowadzące działalność pocztową 
i kurierską; 
c) podmioty prowadzące działalność płatniczą (tj. banki, instytucje płatnicze), podmioty współpracujące z 
Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych i ich pracownicy. 
Osoby i podmioty wskazane powyżej mają prawo do dostępu do Danych Osobowych tylko w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego wykonania tych usług, w szczególności w przypadku, w których istnieje uzasadnienie takiego 
dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. 
 
 
 



4. Poufność 

 
Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności 
danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym. 
 

5. Okres przechowywania Danych Osobowych 

 
Dane Osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania Umowy, której niniejszy Załącznik jest 
integralną częścią, a po jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia zgody Partnera na przetwarzanie 
Danych Osobowych. Dla danych księgowych okres retencji odbywa się zgodnie z przepisami o rachunkowości. 
 

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 

 
Partner, którego dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a 
w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO); 
b) może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do 
czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych. Prawo to przysługuje także w 
sytuacji, gdy zdaniem Partnera przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane 
te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres 
przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń (zgodnie z art. 18 RODO); 
c) prawa do żądania usunięcia przetwarzanych Danych Osobowych (zgodnie z art. 17 RODO); 
d) prawa do przenoszenia swoich Danych Osobowych (zgodnie z art. 20 RODO); 
e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora 
swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to 
dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Partnera, które są przetwarzane w związku z 
wykonaniem umowy i mają postać elektroniczną; 
f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z 
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w 
ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów, o których mowa w punkcie 1 lit. b i c (zgodnie 
z art. 21 ust. 1 RODO). 
 

7. Kontakt z Administratorem 

 
W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Partnerom, 
których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej 
(kontakt: rodo@warsawexpo.eu.), korespondencyjnie (na adres siedziby Organizatora) lub osobiście w siedzibie 
Organizatora. Partner, który złożył wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jego Danych Osobowych, w 
ramach korzystania z przysługujących mu praw, może zostać poproszony o odpowiedź na kilka pytań, które 
umożliwią weryfikację jego tożsamości. 
Ponadto Partner, którego dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść w skargę na przetwarzanie 
jego Danych Osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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