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Informacje o przetwarzaniu przez Biogened S.A. danych osobowych osób upoważnionych 

do reprezentacji Kontrahenta 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „ADO”) jest BIOGENED S.A. z siedzibą w 

Łodzi, KRS nr 0000273505, NIP 9471856923, REGON 472338733. 

2. Dane kontaktowe ADO: 

a) adres: ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź; 

b)   telefon: 042 651-30-61; 

c) e-mail do inspektora ochrony danych : iod@biogened.pl 

3. ADO przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, 

zajmowane stanowisko. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

4. Pani/Pana dane osobowe ADO pozyskał od przedsiębiorcy (kontrahenta), który wskazał 

Panią/Pana jako osobę upoważnioną do podpisywania umów w swoim imieniu w umowie zawartej 

pomiędzy ADO a tym przedsiębiorcą. 

5. ADO przetwarzał będzie dane osobowe: (a) aby przygotować, zawrzeć i zrealizować umowę 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych 

interesów, którymi są: potrzeba należytego wykonania umowy, marketing produktów i usług oraz 

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), (c) w celu realizacji przez ADO obowiązku przechowywania 

dokumentów księgowych przez okres 5 lat (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO), (d) w 

innych celach, na które wyrazi Pani/Pan zgodę (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

6. ADO przetwarza Pani/Pan dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z przedsiębiorcą 

wskazanym powyżej, jak również przez okres przechowywania dokumentów księgowych po jej 

rozwiązaniu, zaś w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń – do czasu aż te roszczenia się 

przedawnią lub wygasną. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu, aż 

zostanie ona przez Panią/Pana wycofana. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które są uprawnionymi organami publicznymi, są 

częścią naszej grupy, naszymi doradcami, dostawcami usług kurierskich, informatycznych, 

finansowych, ubezpieczeniowych, technicznych, prawnych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych, żądania 

ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu, który realizuje 

ADO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzanie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO) przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W celu realizacji wyżej wymienionych praw można kontaktować się z ADO, wysyłając wiadomość 

na adres e-mail: iod@biogened.pl  albo pisemnie na adres siedziby Administratora.  

10. Jeśli uważa Pani/Pan, że ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisów RODO, to może Pani/Pan złożyć skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
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Informacje o przetwarzaniu przez Biogened S.A. danych osobowych osób 

wskazanych do kontaktu ze strony Kontrahenta (udzielone w trybie art. 14 RODO) 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „ADO”) jest BIOGENED S.A. z 

siedzibą w Łodzi, KRS nr 0000273505, NIP 9471856923, REGON 472338733. 

2. Dane kontaktowe ADO: 

a) adres: ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź; 

b)   telefon: 042 651-30-61; 

c) e-mail do inspektora ochrony danych : iod@biogened.pl 

3. ADO przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres e-mail. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i 

nie będą profilowane. 

4. Pani/Pana dane osobowe ADO pozyskał od przedsiębiorcy, który wskazał Pana/Panią jako 

osobę do kontaktu w sprawach dotyczących umowy zawartej pomiędzy ADO a tym 

przedsiębiorcą. 

5. ADO przetwarzał będzie dane osobowe: (a) aby przygotować, zawrzeć i zrealizować umowę 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), (b) w celu realizacji swoich prawnie 

uzasadnionych interesów, którymi są: potrzeba należytego wykonania umowy, marketing 

produktów i usług oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, wynikających z 

przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), (c) w celu realizacji przez 

ADO obowiązku przechowywania dokumentów księgowych przez okres 5 lat (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO), (d) w innych celach, na które wyrazi Pani/Pan zgodę 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

6. ADO przetwarza Pani/Pan dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z 

przedsiębiorcą wskazanym powyżej, jak również przez okres przechowywania dokumentów 

księgowych po jej rozwiązaniu, zaś w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń – do 

czasu aż te roszczenia się przedawnią lub wygasną. W zakresie przetwarzania danych na 

podstawie zgody – do czasu, aż zostanie ona przez Panią/Pana wycofana. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które są uprawnionymi organami 

publicznymi, są częścią naszej grupy, naszymi doradcami, dostawcami usług kurierskich, 

informatycznych, finansowych, ubezpieczeniowych, technicznych, prawnych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, usunięcia, prawo do uzyskania kopii danych, przenoszenia danych, 

żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie usprawiedliwionego 

interesu, który realizuje ADO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzanie na podstawie Pani/Pana 

zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W celu realizacji wyżej wymienionych praw można kontaktować się z ADO, wysyłając 

wiadomość na adres e-mail: iod@biogened.pl  albo pisemnie na adres siedziby 

Administratora.  

10. Jeśli uważa Pani/Pan, że ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych lub przepisów RODO, to może Pani/Pan złożyć skargę 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

       


