
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEZ INTER CARS S.A. 

Administratorem danych osobowych jest INTER CARS S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, | 

e-mail: sekretariat@intercars.eu, telefon: 801 80 20 20. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu  

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe – odpowiednio do charakteru umowy i sposobu reprezentacji –  w zakresie: 

imię i nazwisko, adres do korespondencji, numery nadane w odpowiednich rejestrach państwowych, dane kontaktowe, w tym 

adres e-mail, numer telefonu lub faxu, zajmowane w ramach organizacji stanowisko lub pełnioną funkcję, zakres pełnomocnictwa. 

Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od:  

a) w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – z  jawnych rejestrów publicznych 

(CEIDG);  

b) w przypadku osób fizycznych reprezentujących kontrahentów – od Pani/Pana mocodawcy, który jest kontrahentem 

Administratora oraz z jawnych rejestrów publicznych (KRS, CEIDG);  

c) w przypadku osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy – od Pani/Pana pracodawcy, który jest kontrahentem 

Administratora.  

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie powyższych danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.   

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  

Osoba, której dane dotyczą  Cel i podstawa prawna  Czas przechowywania   

Kontrahent będący osobą 

fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą 

1. Zawarcie i realizacja umowy (podstawa prawna – 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  

2. Dokonywanie rozliczeń księgowo – podatkowych 

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (podstawa prawna – art. 6  

ust. 1 lit. c. RODO).  

3. Komunikacja, administracja i  organizacja wewnątrz 

Grupy Kapitałowej Inter Cars oraz obrona przed 

roszczeniami i dochodzenie ewentualnych 

roszczeń wynikających z realizacji umowy  

– tj. prawnie uzasadniony interes Administratora 

(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do 

wykonania umowy.  

Dane osobowe będą przetwarzane 

również przez okres wymagany 

przepisami prawa (wynikającymi 

m. in. z ustawy o rachunkowości) 

oraz przedawnienia ewentualnych 

roszczeń (przez okres 

maksymalnie 6 lat wynikający  

z Kodeksu Cywilnego)  

Reprezentanci, w tym 

pełnomocnicy kontrahenta 

1. Zawarcie i realizacja umowy (podstawa prawna – 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO).   

2. Weryfikacja tożsamości osoby zawierającej umowę 

w imieniu kontrahenta, komunikacja, administracja i  

organizacja wewnątrz Grupy Kapitałowej Inter Cars 

oraz obrona przed roszczeniami i dochodzenie 

ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji 

umowy – tj. prawnie uzasadniony interes 

Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO).   

Dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres niezbędny do 

wykonania umowy.  

Dane osobowe będą przetwarzane 

również przez okres wymagany 

przepisami prawa (wynikającymi 

m. in. z ustawy o rachunkowości) 

oraz przedawnienia ewentualnych 

roszczeń (przez okres 

maksymalnie 6 lat wynikający  

z Kodeksu Cywilnego)  

Osoby wyznaczone przez 

kontrahenta do kontaktu w 

związku z realizacją umowy 

1. Wykonanie umowy zawartej przez Administratora, 

komunikacja, administracja i  organizacja wewnątrz 

Grupy Kapitałowej Inter Cars oraz obrona przed 

roszczeniami i dochodzenie ewentualnych 

roszczeń wynikających z realizacji umowy  

– tj. prawnie uzasadniony interes Administratora 

(podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   

Dane osobowe będą  

przetwarzane przez okres 

niezbędny do wykonania umowy.  

Dane osobowe będą przetwarzane 

również przez okres przedawnienia 

ewentualnych roszczeń (przez 

okres maksymalnie 6 lat 

wynikający z Kodeksu Cywilnego)  

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym 

na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy łączącej administratora z reprezentowanym przez Panią/Pana 

podmiotem, w tym usługi prawne i doradcze, a ponadto: bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i przewozowe, Poczcie, 

oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej Inter Cars.  

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.  


