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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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; RODO) URBIS sp. z o.o. informuje, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest URBIS sp. z o.o. z siedzibą w 

Gnieźnie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań -  Nowe Miasto 

i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000450167, REGON: 630952490, NIP: 7840041944, wysokość kapitału zakładowego: 
23.040.000,00 zł.

ADO powołał inspektora ochrony danych osobowych (IOD); jest nim Marcin Jan Grzesiak, 
dane kontaktowe: iod urbis(5)prawni.pro. +48 61 2507771.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) 

RODO], wykonywania przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w 

szczególności przepisów podatkowych i księgowych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] i mogą być 

przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez ADO polegających na ochronie praw ADO, w tym dochodzeniu roszczeń [art. 6 ust. 1 
lit. f) RODO].

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ADO w 

zakresie świadczonych na rzecz ADO usług oraz wspierania bieżących procesów 

biznesowych ADO, w tym podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi księgowe, prawne, 

doradcze, informatyczne, kurierskie, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmiotom na rzecz 
których ADO świadczy usługi itp.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia postępowania przetargowego, a następnie przez okres wykonywania 

umowy lub okres przedawnienia lub dochodzenia roszczeń związanych z postępowaniem 

przetargowym lub umową.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne 

obowiązujące przepisy.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym; nie jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 

możliwości udziału w pom pow aniu  przetargowym lub brak możliwości g w a rn a  umoww 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym be ą 

profilowane.


