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Załącznik nr 2 
 

Klauzula informacyjna RODO 
 

OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”): 
1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta, będącego osobą fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą lub przedstawicieli/osób kontaktowych Kontrahenta (niezależnie 
od formy prawnej prowadzonej przez niego działalności gospodarczej), dalej określanych 
również jako „Kontrahenci”, „Kontrahent” - jest OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie, 
02-235, przy ul. Równoległej 4a („Administrator”). 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, podanymi przez Kontrahentaw ramach 
prowadzonych rozmów, negocjacji przed rozpoczęciem ewentualnej współpracy lub 
zawarcia oraz realizacji Umowy, Kontrahentmoże się kontaktować z - powołanym przez 
OEX Cursor - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO), za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (e-mail: iodo@cursor.pl) lub tradycyjnej (ul. Równoległa 4a, 02-235 
Warszawa). 

3. Dane osobowe Kontrahentabędą przetwarzane w następujących celach: 

1) umożliwienia kontaktów służbowych, związanych z ustalaniem warunków współpracy 
lub realizacją Zlecenia, 

2) zawarcia oraz realizacji Umowy, 

3) spełnienia obowiązków ciążących na Organizatorze (np. wynikających z prawa 
podatkowego, czy ustawy o rachunkowości) 

4) ustalenia, dochodzenia albo obrony ewentualnych roszczeń. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta jest: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119, str. 1) – dalej: „RODO“ - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania 
Umowy,  

2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tzn. przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta będącego 
stroną Umowy, jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na 
OEX Cursor (np. obowiązek archiwizacyjny, wynikający z prawa podatkowego, ustawy 
o rachunkowości), 

3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 
tj. kontakt w sprawie wykonania Umowy, zapewnienie prawidłowej realizacji jej 
postanowień, a także ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń 
wynikających z Umowy.  

5. Dane osobowe Kontrahenta mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa (w tym organy podatkowe, skarbowe, egzekucyjne). 

6. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane przez podmioty świadczące na rzecz OEX 
Cursor usługi: prawne, księgowe, doradcze, dostawy oprogramowań, informatyczne, 
kurierskie lub pocztowe. 

7. Dane osobowe Kontrahenta będą przetwarzane przez Administratora przed zawarciem 
Umowy oraz w trakcie jej trwania, a także później: 
1) do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy (tj. z 

końcem roku kalendarzowego, w którym upłynie trzy lata od dnia wymagalności 
roszczenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej - art. 118 Kodeksu 
cywilnego), 



 

OEX Cursor S.A. jako przedsiębiorstwo powiązane w ramach grupy kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu  

art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118). 

OEX Cursor S.A., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, tel. +48 22 377 10 00 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP: 521-31-41-885, KRS: 0000338509, REGON: 017249077, Kapitał zakładowy: 2 300 000 zł (wpłacony w całości) 

www.oexcursor.pl www.oex.pl NALEŻYMY DO GRUPY OEX 

2) przez czas niezbędny do realizacji ciążących na OEX Cursor obowiązków wynikających 
z przepisów prawa (tj. z końcem roku kalendarzowego, w którym upłynie pięć lat od 
dnia powstania obowiązku podatkowego - art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). 

8. Kontrahent ma prawo żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora) oraz prawo 
do przenoszenia danych. 

9. W przypadku uznania przez Kontrahenta, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza 
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, www.uodo.gov.pl. 

10. Podanie danych osobowych Kontrahenta jest obligatoryjne w zakresie niezbędnym do 
zawarcia Umowy oraz realizacji obowiązków ciążących na OEX Cursor, wynikających z 
prawa podatkowego; w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
realizowania współpracy w ramach Umowy. 

11. Wobec Kontrahenta nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 
istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Kontrahenta nie będą podlegały 
profilowaniu. 

12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Kontrahenta do kraju spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo organizacji międzynarodowych. 

 
 


