
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA 

DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW PRZEZ CANON OPHTHALMIC 

TECHNOLOGIES SP. Z O.O. (,,COT”) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 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 ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”), 

realizując obowiązek wynikający z RODO w stosunku do: 

a) kontrahentów będących stronami zawieranych umów (osoby fizyczne prowadzące tzw. 

jednoosobową działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w postaci 

spółek prawa cywilnego), 

b) osób reprezentujących kontrahentów instytucjonalnych (np. wspólnicy spółek osobowych, 

członkowie zarządu spółek kapitałowych, prokurenci, pełnomocnicy, syndycy),  

c) osób wskazanych przez kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów (np. 

koordynatorzy),  

COT informuje, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CANON OPHTHALMIC 

TECHNOLOGIES SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu, adres:  Plac Strzelecki 25, 50-224 

Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000492694, NIP  6490001109, REGON 270 115 550, 

kapitał zakładowym: 710.215,00 zł. 

2. W stosunku do osób wskazanych w lit. b) i c) powyżej niniejszej klauzuli informacyjnej, 

COT informuje, że Państwa dane zostały przekazane do COT przez kontrahenta 

zawierającego ze Spółką umową handlową, z którym są Państwo związani relacją istotną 

do obsługi takiej umowy (np. są Państwo pracownikiem, pełnomocnikiem, członkiem 

zarządu, wspólnikiem, współpracownikiem lub osobą wskazaną przez kontrahenta jako 

osoba kontaktowa w kontekście realizowanej relacji) („Kontrahent”). Zakres pozyskanych 

danych obejmuje imiona, nazwiska, nazwę firmy, relacje, służbowe dane kontaktowe (np. 

adres e-mail, telefon) lub inne dane wymagane obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych dla następujących celów w zależności 

od Pana/Pani roli stanowią: 

a) realizacja umowy - w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

- przez okres trwania współpracy; 

b) dokonywanie rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności w 

zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres 

współpracy; 

c) realizacja obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w 

zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, 

ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego 

potrącenia; 

d) realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od 

końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe; 



e) wypełnianie obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z 

przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób 

prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 

lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie podatkowe; 

f) dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jako prawnie uzasadniony interes 

Administratora polegający na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych 

lub ochronie przed roszczeniami wobec Administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w 

szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia 

współpracy; 

g) analityka i weryfikacja kontrahenta – jako prawnie uzasadniony interes Administratora 

polegający na analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywaniu 

prognoz, przeprowadzaniu tzw. białego wywiadu kontrahenta oraz badaniu Pana/Pani 

satysfakcji ze współpracy (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy; 

h) komunikacja pomiędzy Stronami – jako prawnie uzasadniony interes Administratora 

polegający na zapewnieniu odpowiedniej komunikacji pomiędzy stronami umowy (art. 6 

ust. 1 lit f RODO) – przez okres trwania współpracy. 

4. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i/lub prawidłowej 

realizacji łączącego Administratora Danych stosunku prawnego. 

5. Odbiorcami Pana/Pani danych są podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (usługodawcy z zakresu m.in. usług 

księgowo-kadrowych, prawnych, doradczych, IT, spedycyjnych i przewozowych), a także 

podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności 

sądy i organy państwowe). Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy do Canon INC w Japonii (Komisja Europejska wydała decyzję 

potwierdzającą, iż Japonia zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych), w celu realizacji 

procesów ujętych w pkt 2 powyżej. 

6. Ma Pan/Pani prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, co może się wiązać z brakiem możliwości realizacji niektórych z procesów 

(celów przetwarzania); 

b) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli zauważy Pan/Pani, iż dane 

osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa; 

c) przenoszenia swoich danych osobowych; 

d) żądania usunięcia danych (poza przypadkiem, gdy Administrator przetwarza dane w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń). 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do 

realizacji procesów ujętych w pkt 2 powyżej. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tym 

profilowaniu, choć samo przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób 

zautomatyzowany. 

10. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się: 



a) listownie: CANON OPHTHALMIC TECHNOLOGIES Sp. z  o.o., adres: Plac Strzelecki 

25, 50-224 Wrocław; 

b) poprzez adres e-mail: info-cot@mail.canon 

 

 

 


