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DOKUMENT INFORMACYJNY 

DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

OFA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

Stosownie do przepisów 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) poniżej przekazujemy informacje dotyczące 
przetwarzania Państwa danych osobowych przez OFA S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest spółka OFA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Świętokrzyskiej 30/63, 00-016 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000769246, REGON: 382457781, NIP: 5252778799, o kapitale 
zakładowym w wysokości 400.000,00 zł opłaconym w całości (dalej jako „ADO”).  

Dane kontaktowe ADO: 

− na potrzeby korespondencji w formie pisemnej: ul. Świętokrzyska 30/63, 00-016 Warszawa, 

− na potrzeby korespondencji w formie elektronicznej: biuro@o4a.pl 

2. Cel i podstawy przetwarzania 

W związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności na zlecenie/zamówienie ADO, ADO 
przetwarza dane osobowe w celu: 

− zawarcia i wykonywania umów z osobami wykonującymi określone czynności na 
zlecenie/zamówienie lub we współpracy z ADO („Kontrahenci”), a także podjęcia działań przed 
zawarciem umowy z inicjatywy takiej osoby, w tym kontaktowania się przed zawarciem umowy w 
celu rozważenia i ustalenia warunków ewentualnej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

− kontaktowania się w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Kontrahentem lub dochodzeniem 
roszczeń – co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu RODO (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), 

− wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, w tym wynikających z przepisów 
podatkowych, przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Odbiorcy danych osobowych 

W związku z prowadzoną przez ADO działalnością dostęp do Państwa danych osobowych, 
w niezbędnym zakresie, mogą mieć upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy ADO działający w 
jego imieniu. Ponadto, odbiorcami Państwa danych mogą podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, w 
szczególności usługi doradztwa podatkowego, usługi księgowe, prawne, usługi IT oraz systemów 
informatycznych, usługi kurierskie. Przekazanie danych ww. podmiotom będzie następować jedynie w 
zakresie, w jakim okaże się to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa powyżej.  

Dane mogą być również przekazywane uprawnionym organom i instytucjom państwowym, jeżeli 
obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.  
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4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których 
dane te są przetwarzane. Po tym czasie dane będą przechowywane przez okres odpowiadający 
okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących ADO lub przysługujących wobec 
ADO.  

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu 

Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych 
z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania przez ADO dotyczących Państwa danych 
osobowych, przy uprawnienie to dotyczy przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f).  

7. Pozostałe uprawnienia dotyczące danych osobowych  

Stosownie do przepisów RODO przysługuje Państwu ponadto prawo do:  

− żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia 
niekompletnych danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,  

− przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody w sposób zautomatyzowany,  

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

na szczegółowych zasadach określonych w RODO.  

8. Wymóg podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku 
braku ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy oraz jej prawidłowa realizacja. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

ADO nie zamierza podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie przeprowadzał 
profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.  

 

 


