
KLAUZULA DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO) 
 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w umowie jest Nobipharm sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa (dalej „Nobipharm”). 

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Nobipharm w celu nawiązania oraz realizacji 

łączącej Strony umowy.  

 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania umowy, której 

jest Pani/Pan stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, który to cel wynika 

z realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak również w celu  

spełnienia obowiązków Nobipharm wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa np. przepisów podatkowych, dot. rachunkowości lub innych  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom świadczącym na rzecz Nobipharm  

usługi informatyczne, wsparcia technicznego, usługi prawne i doradcze, operatorzy pocztowi, 

przewoźnicy a także podmioty, którym jesteśmy zobowiązani przekazywać te dane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa np. organy skarbowe. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy a po tym terminie, 

zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami prawa (przez okres niezbędny dla 

przechowywania dokumentacji księgowej (co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego). 

 

6. Podanie wyżej wymienionych danych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia 

umowy, ich niepodanie będzie skutkować niemożliwością jej zawarcia.  

 

7. Ma Pani/Pan prawo żądać od Nobipharm dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną 

sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z realizacji prawnie 

uzasadnionych interesów Nobipharm. Wówczas Nobipharm nie będzie przetwarzać Pani/Pana 

danych, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania 

danych, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw lub wolności. 

 

9. Przysługuje Pani/Panu skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie 
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 



naruszenia.  W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(https://uodo.gov.pl/). 
 

10. We wszelkich kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym jeśli 
chce Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją prosimy 
kontaktować się na adres e-mail: info@nobipharm.pol.pl. 
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