
 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

JANDER KABZA ARCHITEKCI S.C. 
 
Na podstawie art. 13 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), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów/kontrahentów przez Panów Dominika Kabzę oraz Barłomieja Jandera, 
wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarcza pod nazwą Jander Kabza Architekci s.c., dalej ADO:  
 

Dane Administratora Danych 
Osobowych (ADO) 

JANDER KABZA ARCHITEKCI S.C. ul. Pomorska 98 lok.111, 91-402 Łódź NIP: 727 280 08 19 
REGON: 364248548, Tel: 515 049 014, e – mail: biuro@janderkabza.pl 

Cel i podstawa prawna 
przetwarzania 

• nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane za pośrednictwem 
formularza kontaktowego - Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

• wykonywanie umów, których stroną jest Klient i którego dane dotyczą i związana z tym 
realizacja zamówień (nawiązanie kontaktu z Klientem, realizacja zlecenia/dzieła) - Art. 
6 ust. 1 lit. b RODO 

• realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej o współpracy lub 
o świadczenie usług (m. in. kontakt z osobami upoważnionymi wskazanymi w umowie)- 
Art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO 

• wystawianie faktur i rachunków - Art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO, 
• dochodzenie roszczeń i praw - Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, 
• prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

 
Odbiorcy danych osobowych • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, prawnych 
i doradczych; 

• banki (realizacja płatności), 
• brak odbiorców w przypadku wyłącznie nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi 

na zapytanie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego 
Przekazywanie danych 

osobowych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy 

ADO NIE PRZEKAZUJE danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:  
• jeżeli celem jest wyłącznie udzielenie odpowiedzi na zapytanie wysłane za 

pośrednictwem formularza kontaktowego – czas niezbędny do nawiązania kontaktu i 
udzielenia odpowiedzi, 

• okres realizacji umowy, 
• powszechnie obowiązujące przepisy prawa: dochodzenie roszczeń (okres 

przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji 
podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek 
podatkowy). 

Prawa osób fizycznych 
związane z danymi osobowymi 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
• prawo do przenoszenia danych; 
• prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu; 
• prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli 

zgoda była wymagana, 

Podstawa obowiązku podania 
danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy, a odmowa ich 
podania uniemożliwia skuteczne nawiązanie współpracy. 
Jeżeli celem podania danych osobowych jest wyłącznie udzielenie odpowiedzi na zapytanie 
wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, podanie danych jest dobrowolne, ale 
niezbędne do przetworzenia zapytania. 

Informacja o 
zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji i 
profilowaniu 

W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz 
nie dochodzi do profilowania. 
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