
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców 

 

 

Informujemy, że: 

� administratorem udostępnianych przez zleceniobiorców danych osobowych jest MANN sp. 

z o. o. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kurta Aldera 44 wpisany do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528390, dla którego akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy KRS, numer NIP: 6452540904, numer REGON: 243673630 o kapitale 

zakładowym w kwocie 40.000 złotych zwany w dalszej części Administratorem; 

� dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu systematyzacji 

zleceniobiorców, uregulowania praw i obowiązków stron, prawidłowego wykonywania 

umowy przez strony, prowadzenia dokumentacji dla potrzeb Administratora, rejestrowania  

i finansowego rozliczania usług, windykacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 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 („RODO”), tj. 

przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. ze względu na 

wypełnienie obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, 

zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej; 

� w sytuacji, w której konieczne byłoby zgłoszenie zleceniobiorcy i członków jego rodziny do 

ZUS, aktualizacja zgłoszenia oraz przekazywanie informacji o rozwiązaniu umowy, dane 

osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

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 

(„RODO”), tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze; 

� kategorie danych osobowych zleceniobiorcy przetwarzanych przez Administratora 

obejmują w szczególności jego imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres 

do korespondencji), numer PESEL, a także inne dane osobowe zleceniobiorcy, których 

przetwarzanie dopuszczają przepisy prawa a przetwarzanie danych jest niezbędna dla 

wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych na nim ciążących; 

� dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat;   

� zleceniobiorca ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych 

osobowych, prawo sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, a w 

przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany - 

prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji, prawo do złożenia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia 

realizowane mogą być przez w dowolnej formie; 

� decyzje dotyczące zleceniobiorcy osoby nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany; 

� dane osobowe zleceniobiorców mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na 

rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości, a także usługi prawne. 

 


