
 

 

Klauzula informacyjna dla Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta będącego 

osobą fizyczną oraz osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w tym 

wspólnika spółki cywilnej.  

1. Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino“ S.A. z siedzibą w Inoworcławiu ul.Św. Ducha 26a, 88-100 Inowrocław. 

Informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe  numery  telefonów  do  

administratora danych:  +48 (24) 256-76-26; +48 (24) 256-94-60 

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino“ S.A. służy następujący 

adres email: daneosobowe@solino.pl.Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się także pisemnie 

na adres siedziby Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino“ S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony 

Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.solino.pl w zakładce 

„Kontakty”. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) nawiązania współpracy, zawarcia i wykonania Umowy, której Pani/Pan jest stroną, 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino“ S.A.  wynikających 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego i rachunkowego, obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązków związanych z 

przeciwdziałaniem nadużyciom i nieprawidłowościom związanych z przepisami antykorupcyjnymi oraz 

innymi przepisami wynikającymi ze specyfiki realizowanej umowy. 

c) weryfikacji poprawności i aktualności Pani/Pana danych, wiarygodności kontrahentów Inowrocławskich 

Kopalni Soli „Solino“ S.A.  lub osób powiązanych z kontrahentem, w tym badania historii biznesowej, sytuacji 

prawnej, finansowej kontrahenta w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych Inowrocławskich 

Kopalni Soli „Solino“ S.A. 

d) dbałości o bezpieczeństwo Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino“ S.A.  przed nadużyciami i 

nieprawidłowościami dot. antykorupcyjnych, w tym wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, 

zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych, prowadzenia wysokich standardów 

etycznych, 

e) nawiązywania lub utrzymywania relacji biznesowych, w tym prowadzenia odpowiedniej korespondencji lub 

kontaktów telefonicznych, 

f) prowadzenia wewnętrznych analiz biznesowych związanych z obsługą kontrahentów, warunkami bieżącej 

współpracy biznesowej lub możliwością jej rozwoju, 

g) ustalania, dochodzenia i obsługi przed roszczeniami, 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino“ S.A.  Pani/Pana danych 

osobowych w celach wskazanym w ust. 3 powyżej jest: 

a) zawarcie i wykonanie Umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 

umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO) dla celów wskazanych w pkt. 3 lit. a; 

b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” S.A  (zgodnie z 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie zapewnienie zgodności z przepisami prawa, regulacjami i wytycznymi 

sektorowymi; 

c) prawnie uzasadniony interes Inowrocławskich Kopalniach Soli „Solino” S.A (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f 

RODO) dla celów wskazanych w pkt. 3 lit. c-h.  

5. Pani/Pana dane osobowe zostały nam podane bezpośrednio przez Pana/Panią lub też pochodzą z publicznie 

dostępnych rejestrów (KRS, CEIDG, inne), stron internetowych prowadzonych przez Panią/Pana dla potrzeb 

działalności gospodarczej oraz od podmiotów realizujących na zlecenie Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino“ 

S.A.,. usługi w zakresie opracowania i dostarczania informacji gospodarczej w postaci cyfrowej celem 

uzupełnienia/aktualizacji danych lub ich weryfikacji. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino“ S.A.   podmiotom 

z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Umowy, Spółkom z GK ORLEN w przypadku, gdy jest to 

niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3 oraz podmiotom świadczącym usługi IT, 

usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, doradcze, prawne, 

windykacyjne, archiwizacji oraz usługi ochrony osób i mienia. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania współpracy, 

zawarcia i wykonania Umowy oraz realizacji celów określonych w pkt. 3 powyżej. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy są przetwarzane przez okres obowiązywania tej 

umowy. Po upływie tego okresu Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino“ S.A.   będzie przechowywał Pani/Pana 

dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych 
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przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów, w tym do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń 

wynikających z umowy. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu dane 

przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu 

względem przetwarzania danych. 

9. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych,  

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo do przenoszenia danych,  

e) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino“ S.A.   przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić 

ze względu na szczególną sytuację.  

Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty elektronicznej: 

daneosobowe@solino.pl lub adres siedziby Inowrocławskich Kopalni Soli „Solino“ S.A.    wskazany w pkt.1 z 

dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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