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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DLA PRZEDSTAWICIELI PARTNERÓW BIZNESOWYCH OEX CURSOR S.A. 

OEX Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. („RODO”): 

 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (służbowych danych identyfikacyjnych oraz 
danych kontaktowych, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres e-mail, numer 
telefonu), podanych przez Pani/Pana pracodawcę/zleceniodawcę, lub otrzymanych 
bezpośrednio od Pani/Pana - w ramach relacji biznesowych, w szczególności na potrzeby 
umożliwienia kontaktów służbowych, związanych z postępowaniem przetargowym, 
negocjacjami warunków współpracy lub realizacją Umowy zawartej przez Pani/Pana 
pracodawcę/zleceniodawcę z OEX Cursor S.A. (dalej: „Umowa”) - jest OEX Cursor S.A. z 
siedzibą w Warszawie, 02-235, przy ul. Równoległej 4a, (dalej: „Administrator”).  

 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, może się Pani/Pan kontaktować 
z powołanym przez Administratora - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): e-
mail: iodo@cursor.pl, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa. 

 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu umożliwienia kontaktów 
służbowych, związanych z postępowaniem przetargowym, negocjowaniem warunków 
współpracy lub realizacją postanowień Umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 
danych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. kontakt 
w sprawie wykonania Umowy, zapewnienie prawidłowej realizacji jej postanowień, a także 
ustalenie, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.  
 
Dobrowolność podania danych osobowych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.  
 
Okres przetwarzania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia 
ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Administratora, np. firmy 
księgowe, prawnicze, informatyczne, kurierskie oraz podmioty uprawnione do otrzymania 
Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
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Przysługujące prawa 
Z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa spowoduje 
zaprzestanie przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, chyba, że będą 
istniały prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana 
interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, ponadto ma Pani/Pan prawo 
żądać:  
1. uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych, 
2. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
3. sprostowania danych – w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, 
4. ograniczenia przetwarzania danych: 

a) w czasie weryfikacji przez Administratora prawidłowości Pani/Pana danych, 
b) do czasu rozpatrzenia Pani/Pana sprzeciwu, 
c) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i skorzysta z 

prawa do ograniczenia przetwarzania, zamiast żądania usunięcia danych osobowych,  
d) gdy dalsze ich przetwarzanie przez Administratora w ograniczonym zakresie będzie dla 

Pani/Pana potrzebne do ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń, 
5. przenoszenia swoich danych osobowych (tj. otrzymania swoich danych w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu, celem 
ich przesłania innemu administratorowi) oraz 

6. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). 

W przypadku wątpliwości/pytań odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub 
chęci skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw – prosimy o kontakt z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (iodo@cursor.pl, ul. Równoległa 4a, 02-235 
Warszawa). W przypadku złożenia przez Panią/Pana wniosku lub żądania dotyczącego 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w ramach korzystania z w/w praw, może Pani/Pan 
być poproszona/-y o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację Pani/Pana 
tożsamości. 
W przypadku wyczerpania przysługujących Pani/Panu praw względem Administratora i 
uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
www.uodo.gov.pl. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie/transfer poza EOG 
Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 
istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do kraju spoza 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo organizacji międzynarodowych. 
 
 


