
 

 

Klauzula informacyjna Affidea sp. z o.o. 
Informacja o ochronie danych osobowych dla dostawców 

Affidea jest podmiotem świadczącym usługi z zakresu ochrony zdrowia. Nazwa „Affidea” (bądź 
użyte dalej „my’, „nas” lub „nasze”) odnosi się do Affidea Spółka z  o. o. Pl. Europejski 2 00-844 
Warszawa 

Niniejszy dokument kierowany jest do Państwa firmy, jako dostawcy usług świadczonych na rzecz 
Affidea. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych ochronie podlegają dane osobowe osób 
fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W związku z tym, 
ochronie podlegają:  

a. dane osobowe Państwa firmy, jeżeli firmę tę prowadzi osoba fizyczna wykonująca  
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową; 

b. dane osobowe osób zaangażowanych w realizację umowy i działających w Państwa 
imieniu (na przykład dane osób – pracowników i współpracowników - z którymi należy się 
kontaktować oraz Państwa przedstawiciele), 

Powyższe kategorie osób zwane będą dalej łącznie także „Osobami fizycznymi”. Naszym zadaniem 
jest przetwarzanie, ochrona oraz poszanowanie wszelkich danych osobowych Osób fizycznych 
zgodnie z prawem krajowym oraz ustawodawstwem UE dotyczącym ochrony danych.  

Prosimy o przekazanie niniejszej informacji o zachowaniu prywatności danych osobom działającym 
w imieniu Państwa firmy podczas realizacji umowy pomiędzy Affidea a Państwem, aby 
poinformować ich o sposobie, w jaki przetwarzamy ich dane osobowe w celu realizacji umowy oraz 
zarządzania współpracą z dostawcami.  

Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem 

Przetwarzanie danych osobowych dostawcy Affidea, będącego osobą fizyczną prowadzącą 
działalność gospodarczą, jest niezbędne do wykonania tej umowy. W niektórych przypadkach 
przetwarzanie tych danych jest także niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na Affidea (np. obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych). 

Dane osobowe osób zaangażowanych w realizację umowy i działających w imieniu dostawcy 
Affidea są przetwarzane przez Affidea na podstawie jej prawnie uzasadnionego interesu.  
W interesie Affidea leży zgodne z prawem wykonanie umowy łączącej ją z dostawcą.  

Ponadto, dane osobowe obu wymienionych wyżej kategorii osób, mogą być przetwarzane przez 
Affidea w celu wykonania prawnie uzasadnionego interesu Affidea, jakim jest ustalenie, 
dochodzenie lub obrona roszczeń lub praw Affidea. 



 

 

Informujemy, że w sytuacji, gdy dane osobowe Osoby fizycznej przetwarzane są na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Affidea, Osoba ta ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania jej danych osobowych, ze względu na swoją szczególną sytuację. 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzamy dane osobowe Osób fizycznych w następujących celach: 1) podejmowanie czynności 
związanych z zawarciem umowy, 2) wystawienie i wysłanie faktury za należną płatność, 
2) zapłacenie przedstawionej nam faktury, 3) wykonanie umowy, 4) zarządzania współpracą  
z dostawcami, 5) przechowywanie dokumentacji związanej z umową, 5) wykonywanie innych 
obowiązków podatkowych lub sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa.  

Rodzaje gromadzonych przez nas danych osobowych 

W przypadku dostawcy Affidea, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, 
zbieramy jego dane identyfikacyjne takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer NIP, numer 
REGON, dane handlowe i finansowe (np. numer dostawcy w systemie informatycznym Affidea, 
numer, nazwa i data zawartej umowy, informacje dot. płatności i faktur), a także inne dane 
dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej przez tego dostawcę, które dostępne są  
w publicznych ewidencjach przedsiębiorców. 

W przypadku osób zaangażowanych w realizację umowy i działających w imieniu dostawcy Affidea 
gromadzimy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, nazwa stanowiska, służbowe dane 
kontaktowe: adres e-mail oraz numer telefonu. Jeżeli Państwa przedstawiciele reprezentują 
Państwa firmę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, możemy przetwarzać ich dane 
osobowe w szerszym zakresie, wynikającym z dokumentu pełnomocnictwa (np. numer PESEL, adres 
zamieszkania, dane dot. dokumentu tożsamości). 

Źródła danych osobowych 

Powyższe dane osobowe gromadzimy bezpośrednio od Państwa firmy będącej stroną umowy  
z Affidea lub bezpośrednio od Państwa pracowników i współpracowników. Prosimy wszystkie Osoby 
fizyczne, aby poinformowały nas w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji osób kontaktowych lub 
przedstawicieli. 

Komu udostępniamy dane osobowe 

Możemy przekazać dane osobowe Osób fizycznych podmiotom upoważnionym do tego na 
podstawie przepisów prawa, a także naszym niektórym dostawcom, którzy świadczą dla nas 
różnego rodzaju usługi, wymagające dostępu do tych danych. Dotyczy to np. dostawców usług 
informatycznych, audytowych, prawnych, finansowych, archiwizacyjnych, kurierskich, a także firm 
windykacyjnych, jeśli nie została zrealizowana płatność za wystawioną przez nas fakturę w czasie 
określonym w umowie. 



 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe 

Będziemy przechowywać dane osobowe Osób fizycznych tak długo, jak obowiązuje umowa 
zawarta pomiędzy Państwa firmą a Affidea. Po rozwiązaniu umowy przechowujemy dane osobowe 
Osób fizycznych do momentu przedawnienia roszczeń z umowy oraz wówczas, gdy jest to 
niezbędne ze względu na toczące się postępowanie lub obowiązujące przepisy prawa.  

Bezpieczne przechowywanie danych osobowych 

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo danych osobowych. Przechowywane dane osobowe są 
zabezpieczone przez nas bądź przez starannie dobranego usługodawcę. Dbamy o to, by wdrożyć 
bardzo rygorystyczne środki bezpieczeństwa celem zabezpieczenia danych osobowym przed 
utratą, niewłaściwym wykorzystaniem bądź nieuprawnionym dostępem lub transferem. 

Dane osobowe Osób fizycznych są przechowywane bezpiecznie w 1) systemach finansowych,  
2) systemach zarządzania umowami i systemach pamięci masowej oraz 3) systemach zarządzania 
współpracą z dostawcami.  

Prawa Osób fizycznych związane z przetwarzaniem ich danych 

W związku z ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych, Osoby fizyczne posiadają następujące 
prawa: 

1. Prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych. Oznacza to, że Osoby fizyczne mają 
prawo do uzyskania potwierdzenia, że ich dane są przetwarzane oraz prawo do wglądu  
w przetwarzane przez nas dane osobowe i inne informacje uzupełniające.  

2. Prawo do żądania sprostowania własnych danych. Oznacza to, że Osoby fizyczne mają prawo 
do poprawy swoich danych bądź ich uzupełnienia, jeśli dane te są nieprawidłowe lub niepełne.  

3. Prawo do żądania usunięcia własnych danych. Oznacza to, że Osoby fizyczne mają prawo  
do żądania usunięcia swoich danych osobowych w szczególnych okolicznościach, jeśli nie ma 
podstaw prawnych, aby kontynuować przetwarzanie ich danych. 

4. Prawo sprzeciwu do przetwarzania własnych danych. Oznacza to, że w niektórych przypadkach, 
Osoby fizyczne mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Affidea. 

5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Oznacza to, że Osoby fizyczne mogą żądać 
wstrzymania bądź uniemożliwienia dalszego przetwarzania ich danych osobowych. W związku z 
uzasadnionym wnioskiem Osób fizycznych będziemy mogli przechowywać ich dane, ale nie 
będziemy mogli dokonywać ich dalszego przetwarzania.  

6. Prawo do przenoszenia danych umożliwia Osobom fizycznym uzyskanie i ponowne wykorzystanie 
ich danych osobowych do własnych celów w ramach różnych usług. Osoby fizyczne mają prawo do 



 

 

przenoszenia, kopiowania lub przekazywania danych osobowych w bezpieczny sposób – bez 
wpływu na użyteczność tych danych. 

Jeśli Osoby fizyczne chciałyby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji na ich temat, 
zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe 
podajemy poniżej). 

W przypadku niezadowolenia Osób fizycznych ze sposobu przetwarzania przez nas ich danych 
osobowych, mają one prawo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych [ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), niemniej jednak w pierwszej kolejności 
zachęcamy do podjęcia próby wspólnego rozwiązania problemu z nami.  

W przypadku jakichkolwiek pytań… 

Prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: IOD@AFFIDEA.COM, celem 
uzyskania dalszych informacji lub odpowiedzi na pytania. 

 


