KLAUZULA INFORMACYJNA
Dla Kontrahentów Creator Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do przepisów ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych ( RODO) informujemy:
* Administratorem danych wskazanych w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
jest Creator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lotniczej 37, we Wrocławiu (kod pocztowy: 54-154), tel.:
71 362 0200 , adres e-mail: creator@creator.wroc.pl
* gromadzone, przetwarzane oraz przechowywane są następujące dane : imiona i nazwiska, miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe, dane dotyczące zdarzeń
gospodarczych. W stosunku do naszych Kontrahentów/ Partnerów Handlowych ( z wyjątkiem
odbiorców usług medycznych) nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich
* dane osobowe przetwarzane będą w celu :
a. realizacji umów handlowych, projektów związanych z działalnością statutową Spółki, monitoringiem
płatności w zakresie realizowanych umów handlowych, jak również w związku z działaniami
marketingowymi i promocyjnymi Spółki, mailingiem
b. zarządzania i windykacji należności
* Podstawą przetwarzania jest :
a. dobrowolna zgoda wyrażona poprzez przyjęcie oferty, kontakt z Creator Sp. z o.o. – zgodnie z art. 6
ust. 1 lit a. RODO lub
b. umowa pomiędzy Administratorem danych osobowych a osobą fizyczną bądź osobą prawną, której
dane są przetwarzane – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO lub
c. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Creator Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią – zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit f RODO, to jest na tej podstawie przetwarzane są informacje udostępnione w
rejestrach jawnych jak Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDIG, akta sądowe , REGON oraz innych powszechnie
dostępnych informacji udostępnianych jawnie takich jak firmowe strony www., portale
społecznościowe, materiały reklamowe i marketingowe
* dane osobowe Kontrahentów/ Partnerów Handlowych będą przechowywane w okresie niezbędnym
dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki lub ochrony gromadzonych danych osobowych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
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* Kontrahenci/ Partnerzy Handlowi ( za wyjątkiem odbiorców usług medycznych) mają prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

* w przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
( RODO) mają Państwo prawo do wniesienia skargi :
a. Creator Sp. z o.o. – jako Administratora danych, tel. 71 3620200 bądź e-mail :
iodo@creator.wroc.pl
b. organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( przejściowo : Biuro
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) , ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531
03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
* dane udostępnione przez Kontrahentów/ Partnerów Handlowych nie będą podlegały udostępnieniu
podmiotom trzecim, poza podmiotami wyłączonymi z obowiązywania niniejszego Rozporządzenia. Nie
będą podlegały profilowaniu, a dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają jedynie
uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez
unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.
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