
Obowiązek informacyjny 

Wykonany w oparciu o  Rozporządzenie 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 (dalej „RODO”). 

Tożsamość i dane kontaktowe administratora 
danych osobowych (ew. tożsamość i dane 
kontaktowe przedstawiciela). 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Getin Holding S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-
413 Wrocław. 

Dane kontaktowe. 

 

We wszelkich sprawach związanych z 
przetwarzaniem Pana danych osobowych może 
się Pan kontaktować korzystając z adresu e- mail 
rodo@getin.pl lub ww. adresu Administratora. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz 
podstawa prawna przetwarzania. 

 

 

Dane osobowe  przetwarzanie są: 

• w celu złożenia przez Administratora 
zapytania ofertowego w celu wyboru 
podmiotu uprawnionego do badania 
jednostkowych oraz skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych spółek Grupy 
Kapitałowej Administratora za lata 2019-
2020, z opcją przedłużenia na lata 2021-
2023, 

• w celu dalszego udziału w procedurze 
wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
ww. sprawozdań finansowych oraz zawarcia 
umowy w jego konsekwencji.  

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych: 

• prawnie uzasadniony interes Administratora 
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez 
administratora lub przez stronę trzecią. 

Wybór, pozyskanie ofert i zawarcie umowy z 
podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z 
dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, 
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 
oraz ustawą oraz z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości. 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub 
o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją. 

Nie dotyczy 

Informacje o zamiarze przekazania danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku 
stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego 
stopnia ochrony lub wzmianka o odpowiednich 
lub właściwych zabezpieczeniach oraz o 
możliwościach uzyskania kopii danych lub o 
miejscu udostępnienia danych. 

Nie dotyczy 

Okres, przez który dane osobowe będą 
przechowywane, (ew. kryteria ustalania tego 
okresu). 

Okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z art. 
118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz.1025, t.j. ze zm.). 

Informacje o prawie do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych dotyczących 
osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, 

Ma Pan prawo: 

− żądania dostępu do danych osobowych 
Pana dotyczących; 



usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o 
prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 
danych. 

 

− żądania ich sprostowania;  

− żądania ich usunięcia; 

− żądania ich ograniczenia przetwarzania; 

− wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania;  

− do przenoszenia danych. 
Na Pana żądanie Spółka udostępni Panu 
formularz pomocniczy w celu realizacji 
któregokolwiek z ww. praw.  

Informacja o prawie do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Pana 
odbywa się na podstawie Pani/Pana  zgody, to 
przysługuje Panu prawo do jej cofnięcia w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 

 

 

Przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzoru właściwego w sprawach nadzoru 
nad przestrzeganiem zasad dotyczących  
ochrony danych osobowych.   

Informacja, czy podanie danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym lub umownym lub 
warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, 
której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich 
podania i jakie są ewentualne konsekwencje 
niepodania danych. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne 
do złożenia oferty, udziału w negocjacjach oraz 
zawarcia umowy.  

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu 
decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne 
informacje o zasadach ich podejmowania, a 
także o znaczeniu i przewidywanych 
konsekwencjach takiego przetwarzania dla 
osoby, której dane dotyczą. 

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób 
zautomatyzowany oraz nie dokonuje operacji 
profilowania.  

 


