
URBIS Sp zo. o. d)
62-200 Gniezno, ul. Chrobrego 24/25
NIP 784-00-41-944, tel. 424-58-75

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie o ochronie danych; RODO) URBIS sp. z o.o. informuje, ze:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest URBIS sp. z o.o. z siedziba. w

Gnieznie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, wpisana. do rejestru przedsi^biorcow
Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy Poznari - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr
0000069876, REGON: 630952490, NIP: 7840041944, wysokosc kapitatu zaktadowego:
23.040.000,00 zt.

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

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane be,da. w celu wykonania umowy [art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO], wykonywania przez ADO obowiqzkow wynikajqcych z przepisow prawa, a w
szczegolnosci przepisow podatkowych i ksi^gowych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] i mogq bye
przetwarzane do celow wynikajqcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych
przez ADO polegajqcych na ochronie praw ADO, w tym dochodzeniu roszczen [art. 6 ust. 1
lit. f) RODO].

• Pani/Pana dane osobowe moga. bye przekazywane podmiotom wspotpracujqcym z ADO w
zakresie swiadczonych na rzecz ADO ustug oraz wspierania biezgcych procesow
biznesowych ADO, w tym podmiotom swiadcza.cym na rzecz ADO ustugi ksi^gowe, prawne,
doradcze, informatyczne, kurierskie, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmiotom na rzecz
ktorych ADO swiadczy ustugi itp.

• Pani/Pana dane osobowe nie be_da. przekazywane do paristwa trzeciego/organizacji
mie_dzynarodowej.

• Pani/Pana dane osobowe be,dq przechowywane przez okres niezbe_dny do
przeprowadzenia poste.powania przetargowego, a naste_pnie przez okres wykonywania
umowy lub okres przedawnienia lub dochodzenia roszczen zwia.zanych z poste_powaniem
przetargowym lub umowq.

• Posiada Pani/Pan prawo dostQpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuni^cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofni^cia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc z
prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnie_ciem (jezeli
przetwarzanie odbywa si? na podstawie zgody).

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy RODO lub inne
obowia.zuja_ce przepisy.

• Podanie przez Pana/Paniq danych osobowych jest wymogiem umownym; nie jest Pan/Pani
zobowiqzana do ich podania, ale konsekwencjq niepodania danych osobowych be_dzie brak
mozliwosci udziatu w post^powaniu przetargowym lub brak mozliwosci zawarcia umowy.

• Pani/Pana dane nie be.dq przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym nie be_da.
profilowane.


