
Klauzula informacyjna dla kontrahentów 
 
 
Administrator danych osobowych 
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Indorama Ventures Poland Sp. z o. o.  
z siedzibą we Włocławku (ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek), dane kontaktowe: tel. 544166442, e-mail: 
sekretariat@pl.indorama.net.  
 
Zakres stosowania 
Niniejsza klauzula dotyczy przetwarzania danych osobowych osób, będących naszymi kontrahentami,  
ich wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami, reprezentantami, 
podwykonawcami oraz innych osób, których dane przetwarzamy w ramach współpracy z kontrahentami. 
 
Cele przetwarzania danych 
Przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązania i obsługi współpracy z kontrahentami; utrzymywania bieżących 
kontaktów biznesowych; realizacji zawartej umowy; wykonywania obowiązków prawnych; ustalania  
lub dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności a także obrony przed takimi 
roszczeniami. 
 
Podstawy prawne przetwarzania danych  
Przetwarzamy dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:  

a) zawarcia i wykonania przez nas umowy, której drugą stroną jest osoba, której dane dotyczą  
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  

b) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);  
c) celów, które wynikają z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – takimi 

interesami są: nawiązanie i obsługa współpracy gospodarczej z kontrahentami; uzyskanie oferty 
biznesowej; weryfikacja tożsamości kontrahentów oraz ich wiarygodności (w tym płatniczej), ustalanie 
lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności a także obrona  
przed takimi roszczeniami. 

 
Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla nawiązania i utrzymania relacji biznesowych  
z kontrahentem. Konsekwencją odmowy podania danych może być brak możliwości nawiązania współpracy. 
 
Przysługujące prawa 
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres naszej współpracy z kontrahentem, a następnie  
przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. 

 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, świadczące na naszą rzecz 
profesjonalne usługi biznesowe (np. doradcze, pocztowe, kurierskie, prawne, rozliczeniowe).  
 
Dodatkowe informacje 
Nie mamy zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

 


