
 

 

Polityka Prywatności dla Kontrahentów 

Podczas zawierania umów przez spółki Grupy CityFit niekiedy prosimy naszych Kontrahentów, by dostarczyli 
osobom fizycznym działającym w ich imieniu, na ich rzecz lub ich reprezentującym informacje o przetwarzaniu 
danych osobowych. Poniższa treść odnosi się do takiej prośby i stanowi wykonanie obowiązku informacyjnego 
wobec tych osób fizycznych. W tym dokumencie zwracamy się do tych osób per „Państwo”. 

Niniejsza polityka uzupełnia Politykę Prywatności Grupy CityFit i opisuje przysługujące Państwu prawa oraz 
sposoby przetwarzania danych osobowych przez Spółki należące do naszej grupy kapitałowej. Wyjaśnia ona 
zagadnienia opisane w Art. 13, 14 i 26 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej 
„RODO”). 

Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tej Polityki, uprzejmie prosimy o kontakt pod 
adresem email iod@cityfit.pl. 
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Których Spółek dotyczy Polityka Prywatności dla Kontrahentów? 

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które przetwarzają: 

(a) określona spółka z grupy kapitałowej CityFit zawierająca umowę z kontrahentem – jako 
samodzielny administrator danych osobowych; 

(b) spółki z Grupy CityFit – jako współadministratorzy danych kontrahentów, gromadzonych w 
ramach wspólnej bazy kontrahentów Grupy CityFit. 

Spółki z Grupy CityFit (łącznie „Spółki” lub „my”) wymienione są w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności 
Grupy CityFit. 

 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych (Jacek Grabowski), zastępcami Inspektora Ochrony Danych, bądź z osobą odpowiadającą za ochronę 
danych osobowych pod adresem e-mail wskazanym w Załączniku nr 1 do Polityki Prywatności Grupy CityFit. 
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Źródła  i zakres zbieranych danych 

Otrzymaliśmy Państwa dane, ponieważ są Państwo reprezentantami, działają w imieniu lub na rzecz 
Kontrahenta, a dane otrzymaliśmy od Państwa, zostały nam przekazane przez Kontrahenta lub zebrane 
z powszechnie dostępnych rejestrów (np. dane osób reprezentujących Kontrahenta wskazane w komparycji 
umowy). 

W związku z łączącą lub planowaną współpracą możemy przetwarzać dane osobowe, takie jak: 

i. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, 
ii. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON, numer PESEL), 
iii. dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu, 
iv. pełnioną przez Państwa funkcję w ramach organizacji Kontrahenta, 
v. posiadane doświadczenie, uprawnienia lub referencje, 
vi. numer rachunku bankowego; 
vii. dane finansowo-księgowe. 

Dane będą przetwarzane przez Spółki z Grupy CityFit jako współadministratorów danych dla celów tworzenia 
wspólnej bazy kontrahentów. Z danych tych mogą skorzystać Współadministratorzy w celach wskazanych 
poniżej, także w celu kontaktu z Państwem (np. wysłania zapytania ofertowego, złożenia zamówienia etc.). 

W jakich celach i jak długo przetwarzanie są Państwa dane? 

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym  dla jego realizacji. 
Poniżej zostały wymienione podstawowe cele, podstawy prawne oraz okresy, przez jakie przetwarzamy dane 
osobowe. 

Cel przetwarzania Opis Podstawa prawna Okres przetwarzania 
Realizacja 
obowiązków 
nałożonych przez 
przepisy 

Należą do tego celu 
czynności, które wymaga 
prawo od administratora, 
a jeśli prawo nakłada 
obowiązki na grupę 
kapitałową – obowiązki 
prawne 
Współadministratorów 
CirtyFit, prowadzenie 
działalności finansowo-
księgowej przez 
Współadministratorów w 
ramach wspólnej bazy 
danych dla całej Grupy 
CityFit; 

Realizacja obowiązku 
prawnego ciążącego na 
Administratorze (art. 6 
ust. 1 lit. c RODO), w 
zakresie prowadzenia 
wspólnej działalności 
finansowo-księgowej - 
realizacja 
uzasadnionego interesu 
Współadministratorów 
(Art. 6 ust. 1 lit .f RODO) 

Zgodnie z okresami wymaganymi 
przez prawo, z reguły 6 lat od 
zakończenia roku 
kalendarzowego, licząc od 
następnego roku w którym miało 
zdarzenie powodującego 
powstanie obowiązku prawnego, 
a w zakresie uzasadnionego 
interesu Współadministratorów – 
w takim samym okresie jak 
Administrator. 

Realizacja umowy Podejmowanie kontaktów 
roboczych służących 
realizacji umowy z 
Kontrahentem, wysyłanie 
zapytań ofertowych, 
przygotowanie i 
negocjacje umowy, 
obsługa reklamacji i 
zapytań 

Realizacja umowy (Art. 
6 ust. 1 lit. b RODO) – 
jeśli Kontrahentem jest 
osoba, której dane 
dotyczą; w innym 
wypadku podstawią 
prawną jest realizacja 
uzasadnionego interesu 
Współadministratorów 

Okres trwania umowy pomiędzy 
Kontrahentem a Administratorem 



 

 

(Art. 6 ust. 1 lit.f RODO) 

Ustalanie, 
dochodzenie 
roszczeń i obrona 
przed roszczeniami 

Weryfikacja 
wiarygodności, 
weryfikacja w publicznych 
rejestrach 

realizacja 
uzasadnionego interesu 
Współadministratorów 
(Art. 6 ust. 1 lit.f RODO) 

Przetwarzamy dane przez 
odpowiednie okresy 
przedawnienia roszczeń, tj. co do 
zasady nie dłużej niż przez 3 lata 
od zajścia zdarzenia skutkującego  
powstaniem roszczenia 

Statystyki prowadzenie statystyk, 
sprawozdawczości 
wewnętrznej i audytu 
wewnętrznego w Grupie 
CityFit; rozwój i 
ulepszanie usług 
Współadministratorów 

realizacja 
uzasadnionego interesu 
Współadministratorów 
(Art. 6 ust. 1 lit.f RODO) 

Do momentu pozytywnego 
rozpatrzenia sprzeciwu 

Komu możemy udostępnić Państwa dane? 

W związku z prowadzoną przez Współadministratorów działalnością, Państwa dane osobowe mogą być 
powierzane i udostępniane następującym podmiotom:  

1. innym kontrahentom lub podwykonawcom uczestniczącym w wykonywaniu umowy, 
2. podmiotom, które pomagają świadczyć usługi Współadministratorów na Państwa rzecz; 
3. podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność audytorską lub kontrolną wobec 

Wspóladministratorów; 
4. dostawcom systemów informatycznych (w tym prowadzących wspólną bazę kontrahentów) oraz usług 

analitycznych i hostingowych; 
5. Biuro Informacji Gospodarczej, 
6. instytucjom finansowym uczestniczącym w procesie realizacji i rozliczenia umowy; 
7. podmiotom świadczącym usługi windykacji; 
8. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów; 
9. firmom kurierskim i operatorom pocztowym, 
10. firmom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, doradcze, audytorskie oraz kancelarie prawne; 

Jakie prawa Państwu przysługują? 

Przysługuje Państwu prawo do:  

1. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2. żądania sprostowania danych, 
3. żądania usunięcia danych, 
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, 
5. żądania przenoszenia danych, 
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej informacji kontaktowych na stronie 
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych 
osobowych narusza przepisy RODO. 



 

 

Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami 

W związku z tym, że działamy na zasadzie współadministrowania, zawarliśmy stosowne porozumienie. Każdy 
ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Państwa 
danych i do każdego możecie Państwo zwrócić się z pytaniami. Nasze zadania dzielimy między sobą w 
następujący sposób: 

Za realizację Umowy odpowiada przed Państwem Spółka, z którą Państwo zawarliście umowę. 
Współadministratorzy prowadzą działalność księgowo-finansową (np. kwestie rozliczeń, wystawiania faktur) w 
ramach jednej, spójnej bazy danych kontrahentów i za prowadzenie tej bazy odpowiada Spółka Keen Property 
Management sp. z o.o. Każdy ze Współadministratorów dostarcza natomiast wiedzę i doświadczenie, by 
uzyskali Państwo jak największą satysfakcję ze współpracy z Grupą CityFit. Jeśli są Państwo zainteresowani 
pozostałą zasadniczą treścią uzgodnień pomiędzy Współadministratorami, udzielamy tego rodzaju informacji na 
Państwa prośbę. Zapraszamy do kontaktu zgodnie z częścią „Punkt kontaktowy Współadministratorów”. 

Punkt kontaktowy Współadministratorów 

Współadministratorzy ustalili, że punktem kontaktowym w zakresie ochrony Państwa danych osobowych jest 
CityFit Management sp. z o.o. Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo 
na adres:  

CityFit Management sp. z o.o. 
al. Jana Pawła II 27 
00-867 Warszawa 
z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”, 

lub wysyłając e-mail na adres inspektora ochrony danych Grupy CityFit: iod@cityfit.com  

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub do realizacji współpracy pomiędzy nami a 
Kontrahentem. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji współpracy (przykładowo, 
niepodanie danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji lub wystawienia faktury). 

Zmiana Polityki Prywatności dla Kontrahentów 

Chcemy zapewnić, by Polityka prywatności spełniała przez cały czas aktualne wymogi prawne, nowe wytyczne 
organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych oraz odzwierciedlała aktualne procesy 
przetwarzania danych w Grupie CityFit. Dlatego niniejsza Polityka Prywatności dla Kontrahentów może 
podlegać zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące zmian, które mogą 
dotyczyć Państwa, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj 
używanej przez Grupę CityFit w kontaktach z Kontrahentami. 
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