
 

 

 
W wykonaniu obowiązku informacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), 

niniejszym informujemy, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu,                      

ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław ("Administrator"). 

2) Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwe są następujące dane 

kontaktowe: M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-317), ul. Powstańców Śląskich 125 lok. 200, 

numer telefonu: (+48) 71 790 20 50, adres email: daneosobowe@mwtrade.pl 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących 

podstawach prawnych: 

a) realizacja postępowania związanego z Zapytaniem ofertowym nr 01/05/2021 pt.: „Konkurs ofert na 

przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych i rocznego pakietu 

konsolidacyjnego oraz przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych i 

pakietów konsolidacyjnych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca danego roku 

obrotowego oraz dokonywania oceny rocznych sprawozdań o wynagrodzeniach Spółki M.W. 

TRADE S.A. za lata 2021 i 2022”  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

b) archiwizacja dokumentacji złożonej w toku postępowania, o którym mowa w pkt a) na potrzeby 

wykazania wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa przed 

organami sprawującymi nadzór publiczny wynikający z Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

c) zawarcie i wykonanie umowy o przeprowadzanie badania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

d) zapewnienie kontaktu, dochodzenie roszczeń i obrona praw – prawnie uzasadnione interesy 

Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4) Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym odbiorcom: członkowie Rady 

Nadzorczej (Komitetu Audytu) Administratora, organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, podmioty wspierające działalność Administratora, w tym 

podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora (w szczególności dostawcy usług prawnych, 

doradczych, informatycznych). 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania: 

a) w każdym przypadku przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji dotyczącej procedury 

wyboru firmy audytorskiej na potrzeby wykazania wypełnienia przez Administratora obowiązków 

wynikających z przepisów prawa przed właściwymi organami sprawującymi nadzór publiczny 

wynikający z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, nie 

krótszy niż 5 lat od zakończenia procedury wyboru firmy audytorskiej, 

b) przez czas trwania umowy o przeprowadzanie badania – w przypadku jej zawarcia; 

c) przez okres przedawnienia roszczeń lub okres niezbędny do obrony uzasadnionych interesów 

Administratora. 

7) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, gdy są one 

nieprawidłowe. 



 

 

8) W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych lub 

żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. 

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych 

osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem udziału w 

postępowaniu ofertowym, jak i jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzanie usług. 

Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z zasad zapytania ofertowego oraz przepisów 

prawa. 

11) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym 

również w formie profilowania.  

 


