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Klauzula dla kontrahentów i przedstawicieli 
 

W niniejszym dokumencie przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania przez Carsmile S.A. z 

siedzibą w Warszawie danych osobowych naszych kontrahentów oraz ich przedstawicieli i osób 

kontaktowych . 

Podstawą stworzenia niniejszej klauzuli oraz przetwarzania Państwa danych osobowych jest 

Rozporządzenie 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, które dalej nazywamy „RODO”. 

▪ Informacja przeznaczona dla kontrahentów – w zakresie w jakim do kontrahentów zastosowanie 
mają przepisy RODO – znajduje się w „Tabeli 1 – Informacja dla kontrahentów”. 

▪ Informacja przeznaczona dla przedstawicieli kontrahentów i osób kontaktowych znajduje się w 
„Tabeli 2 – Informacja dla przedstawicieli i osób kontaktowych kontrahentów”. 

TABELA 1 - INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW: 

Administrator 

danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carsmile S.A. z siedzibą w 

Warszawie (00-838), ul. Prosta 51 („Administrator” lub „my”). 

Dane kontaktowe Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować kierując korespondencję pod 

wskazany powyżej adres Administratora lub osobiście pod tym samym adresem. 

Cele, podstawa 

prawna 

przetwarzania oraz 

kategorie danych, a 

także okres retencji 

danych 

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych, cel i podstawa prawna ich 

przetwarzania oraz okres przez jaki przechowujemy dane zależy każdorazowo od 

sytuacji i celu, w których zebraliśmy Pani/Pana dane: 

▪ w pewnych okolicznościach możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie uzyskanej od Pani/Pana zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Pani/Pana zgody 

poinformujemy Panią/Panią o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych 

danych osobowych. Dane zebrane na tej podstawie prawnej przetwarzamy do 

czasu wycofania udzielonej nam zgody, 

▪ jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zawartej z nami Umowy, 

której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy 

na Pani/Pana żądanie, wówczas dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO. Zebrane w ten sposób dane obejmują w szczególności 

Pani/Pana: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, NIP, 

REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej i przetwarzamy je do czasu 

rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny;  następnie (oraz w przypadku, gdy 

nie doszło do zawarcia umowy) w celu dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na dochodzeniu 

przysługujących nam roszczeń i obronie przed potencjalnymi cudzymi 

roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do upływu terminu 

przedawnienia tych roszczeń; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

realizacji przez nas obowiązków prawnych, w tym podatkowych – do momentu 

wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, 

▪ jeżeli zgłosiła/zgłosił nam Pani/Pana chęć otrzymywania komunikacji 

marketingowej – wówczas dane osobowe przetwarzamy w celu marketingu 
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bezpośredniego na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu 

polegającego na marketingu usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zebrane 

w tym celu dane obejmują co najmniej Pani/Pana imię, nazwisko oraz numer 

telefonu lub adres e-mail. Przetwarzamy je do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

▪ Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać również w celu ulepszania naszych 

usług, wdrażania i rozwoju nowych funkcjonalności, zapewnienia najwyższych 

standardów jakości obsługi, nawiązywania i utrzymywania kontaktów 

biznesowych oraz prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych w oparciu o 

nasz uzasadniony interes, polegający na rozwijaniu i ulepszaniu naszych usług oraz 

standardów obsługi, w tym w oparciu o prowadzone analizy biznesowe, a także 

na podejmowaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych (na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. f RODO). 

 

W każdym przypadku możemy przetwarzać również inne Pani/Pana dane osobowe, 

które uzyskamy od Pani/Pan w powyższych celach. 

Podanie danych oraz 

źródło danych 
Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od 

współpracujących z nami podmiotów trzecich, w tym spółek z nami powiązanych (np. 

od spółki Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu).  

 

W każdym przypadku podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale ich 

niepodanie może uniemożliwiać zrealizowanie przez nas celów opisanych powyżej 

(np. brak podania danych przy podejmowaniu przez nas działań zmierzających do 

zawarcia z Panią/Panem umowy uniemożliwi nam zawarcie takiej umowy, zaś brak 

podania danych w razie wyrażenia przez Panią/Pana chęci otrzymywania komunikacji 

marketingowej, uniemożliwi nam przesyłanie Pani/Panu takiej komunikacji). 

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z których korzystamy przy 

realizacji celów opisanych powyżej, a także podmiotom świadczącym na naszą rzecz 

usługi zewnętrzne (w szczególności usługi dostawy), w tym w zakresie wsparcia IT, 

usług księgowych, prawnych itp. 

Prawa związane z 

przetwarzaniem 

danych  

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych (jeśli dane 

przetwarzane są w związku z zawartą z Panią/Panem umową lub na podstawie 

Pani/Pana zgody). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, ma Pani/Pan również 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli uzna, że przetwarzanie jest 

niezgodne z prawem - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda, 

ma Pan/Pani prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
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Obszar 

przetwarzania i 

zautomatyzowane 

decyzje, w tym 

profilowanie 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, a także nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
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TABELA 2 – INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI KONTRAHENTÓW I OSÓB KONTAKTOWYCH: 

Administrator 

danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carsmile S.A. z siedzibą w 

Warszawie (00-838), ul. Prosta 51 („Administrator” lub „my”). 

Dane kontaktowe Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować kierując korespondencję pod 

wskazany powyżej adres Administratora lub osobiście pod tym samym adresem. 

Cele, podstawa 

prawna 

przetwarzania oraz 

kategorie danych, a 

także okres retencji 

danych i źródło 

danych 

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych, cel i podstawa prawna ich 

przetwarzania oraz okres przez jaki przechowujemy dane zależy każdorazowo od 

sytuacji i celu, w których zebraliśmy Pani/Pana dane: 

▪ zasadniczo Pani/Pana dane osobowe zostały nam udostępnione w ramach lub na 

potrzeby realizacji umowy zawartej przez nas z kontrahentem, którego jest 

Pani/Pan przedstawicielem lub osobą kontaktową podaną w ramach ww. umowy. 

Uzyskane w ten sposób dane obejmują w szczególności Pani/Pana imię, nazwisko, 

stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL oraz będą przez 

nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f oraz c RODO na podstawie 

naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie i w celu zawarcia i wykonania 

umowy ze stroną której jest Pani/Pan przedstawicielem oraz w zakresie i w celu 

ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z ww. 

umową, a także w celu wypełnienia spoczywających na nas obowiązków 

prawnych, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z 

umowy, a także do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych 

wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, 

▪ w pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Pana/Pani dane 

osobowe na podstawie uzyskanej od Pana/Pani zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a RODO). W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Pana/Pani zgody 

poinformujemy Pana/Panią o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych 

danych osobowych. Dane zebrane na tej podstawie prawnej przetwarzamy do 

czasu wycofania udzielonej nam zgody, 

▪ Pani/Pana dane osobowe możemy przetwarzać także w celu nawiązywania i 

utrzymywania kontaktów biznesowych oraz prowadzenia wewnętrznych analiz 

biznesowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na podejmowaniu 

i utrzymywaniu relacji biznesowych oraz prowadzeniu analiz biznesowych (na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

W każdym przypadku możemy przetwarzać również inne Pani/Pana dane osobowe, 

które zostaną nam udostępnione w powyższych celach. 

Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, z których korzystamy przy 

realizacji celów opisanych powyżej, a także podmiotom świadczącym na naszą rzecz 

usługi zewnętrzne (w szczególności usługi dostawy), w tym w zakresie wsparcia IT, 

usług księgowych, prawnych itp. 

Prawa związane z 

przetwarzaniem 

danych  

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych (jeśli dane 

przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawartą z 
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Panią/Panem umową). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu ma Pani/Pan 

również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli uzna, że 

przetwarzanie jest niezgodne z prawem - prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, 

ma Pani/Pan prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie 

wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Obszar 

przetwarzania i 

zautomatyzowane 

decyzje, w tym 

profilowanie 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, a także nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


