
Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 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 (dalej jako: „RODO”) Pricer 
informuje, jak niżej: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pricer Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Bielskiej 29/12, 02-824 Warszawa.  

2. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan 
kontaktować się poprzez użycie adresu e-mail: iod@pricer.pl. 

3. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a. niezbędnym do realizacji Umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
b. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f 

RODO, gdy przetwarzanie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń; 

c. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora oraz strony trzeciej 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na niezbędności przetwarzania 
wyłącznie NIP i jego udostępnienia właścicielom portali ogłoszeniowych w 
celu dokonania wzajemnych 
rozliczeń między stronami, wynikającymi ze wzajemnej współpracy w 
pozyskiwaniu 
Klientów; 
d. prowadzenia działań marketingowych na podstawie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO. 

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane w zakresie: imię i nazwisko, 
nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP 
oraz adres e - mail lub telefon. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa będzie 
wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń wynikających z Umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, 
rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego 
okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

6. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. 
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w 

szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą informatyczną lub 
prawną Administratora albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności 
Administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 
podstawie odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe Użytkownika w postaci NIP 
mogą być udostępniane partnerom biznesowym - portalom ogłoszeniowym, wyłącznie 
w przypadku gdy Użytkownik wejdzie do Serwisu będąc przekierowanym z portali 
ogłoszeniowych, zamówi pakiet transakcji oraz poda NIP. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 



wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na 
zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować Administratora o 
zmianach Pani/Pana danych. 

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa w przypadku zastrzeżeń co do zgodności z prawem przetwarzania 
danych osobowych. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji lub profilowaniu.  

 
 


