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POLITYKA PRYWATNOŚCI 
AOMB Polaka Sp. z o.o. 

 
 
Niniejszym przedstawiamy politykę prywatności, w której znajdą Państwo 

informację dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych. W niniejszym 

dokumencie znajdą Państwo informacje, w jakim celu zbierane są dane osobowe, 

jakie obowiązki spoczywają na AOMB Polska Sp. z o.o. (dalej również jako: 

„Administrator”) jako na administratorze danych osobowych oraz jakie są Państwa 

uprawnienia. Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązków 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również jako: 

„Rozporządzenie 2016/679”). 

 

  
Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Poniżej 

przedstawiamy klauzule informacyjne adresowane do: 

1. Potencjalnych Klientów Administratora, będących osobami fizycznymi; 

2. Przedstawicieli potencjalnych Klientów Administratora, w tym ich 

pracowników, współpracowników oraz osoby dodane przez potencjalnych 

Klientów do korespondencji z Administratorem;  

3. Klientów Administratora będących osobami fizycznymi; 

4. Przedstawicieli Klientów Administratora, w tym ich pracowników, 

współpracowników oraz osoby dodane przez Klientów do korespondencji 

z Administratorem; 

5. Twórców poszczególnych projektów wynalazczych (np. wynalazków, 

wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów 

scalonych i projektów racjonalizatorskich); 

6. Przedstawicieli dostawców towarów lub usług dla Administratora;  

7. Dostawców towarów i usług będących osobami fizycznymi; 

8. Uczestników warsztatów, konferencji, spotkań biznesowych oraz osób, 

które przekazały swoje dane dla celów marketingowych; 

9. Kandydatów do pracy lub świadczenia usług na rzecz Administratora na 

podstawie umów cywilnoprawnych; 

10. Pracowników lub stałych współpracowników Administratora świadczących 

usługi na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

 
1 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dn. 04.05.2016, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 

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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), tzw. “RODO”.  
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Będą Państwo mogli się z nimi zapoznać poprzez kliknięcie w odpowiedni 

odnośnik. 

 

  

1. Potencjalni Klienci Administratora będący osobami fizycznymi. 
a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt. 

c. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu kontaktu z 

Panem/Panią, złożenia lub przyjęcia oferty, wymiany informacji, 

negocjacji prowadzonych w celu ustalenia zasad współpracy, zawarcia 

umowy o zachowaniu poufności. 

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w celu zawarcia 

umowy; 

ii. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 z uwagi na realizację 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony 

wzajemnych roszczeń. 

e. Okres, w którym Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane 

osobowe będzie uzależniony od okoliczności czy dojdzie do zawarcia 

umowy. W przypadku zawarcia umowy Administrator będzie 

przechowywać Pana/Pani dane osobowe na warunkach wskazanych w 

ust. 3 Polityki prywatności. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia 

umowy, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do upływu 

okresu przedawnienia dochodzenia wzajemnych roszczeń związanych z 

prowadzonymi negocjacjami, a w przypadku zawarcia w toku negocjacji 

umowy o zachowaniu poufności, przez okres przedawnienia roszczeń 

wynikających z tej umowy. 
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f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych, 

iv. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

v. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 1 lit. b) powyżej.  

Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informuje ponadto, że ww. prawa 

nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na 

ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

dobrowolnym, niemiej jest niezbędne do realizacji celów, dla których 

zostały one zebrane. 

h. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, adres, a także adres e-mail lub numer telefonu, jeżeli takie 

dane zostały przekazane do Administratora. 

i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespo). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 

ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna. 
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2. Przedstawiciele potencjalnych klientów Administratora, w tym ich 
pracownicy, współpracownicy oraz osoby dodane przez potencjalnych 
Klientów do korespondencji z Administratorem. 

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt  

c. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu wymiany 

informacji z Panem/Panią związanych z negocjacjami umownymi lub 

złożeniem/przyjęciem oferty podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje 

lub który dołączył Pana/Panią do korespondencji w ww. zakresie. 

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/6792 z uwagi na 

realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora, w tym do umożliwienia prowadzenia 

bieżącej korespondencji w toku negocjacji umownych oraz 

ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, które 

hipotetycznie mogłyby powstać na skutek negocjacji z 

potencjalnym Klientem. 

e. Okres, w którym Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane 

osobowe będzie uzależniony od tego czy dojdzie do zawarcia umowy z 

podmiotem, którego Pan/Pani reprezentuje lub który dołączył 

Pana/Panią do korespondencji. W przypadku zawarcia umowy 

Administrator będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe na 

warunkach wskazanych w ust. 3 Polityki prywatności. W przypadku, gdy 

nie dojdzie do zawarcia umowy, Pana/Pani dane osobowe będą 

przechowywane przez okres przedawnienia dochodzenia wzajemnych 

roszczeń pomiędzy Administratorem, a podmiotem który Pan/Pani 

reprezentuje i które to roszczenia mogą być związane z prowadzonymi 

 
2 Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dn. 04.05.2016, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 
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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), tzw. “RODO”.  
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negocjacjami, a w przypadku zawarcia w toku negocjacji umowy o 

zachowaniu poufności, przez okres przedawnienia roszczeń 

wynikających z tej umowy. 

f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych,  

iv. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

v. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 2 lit. b) powyżej.  

Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informuje ponadto, że ww. prawa 

nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na 

ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

Posiada Pan/Pani ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

dobrowolnym, niemiej jest niezbędne do realizacji celów, dla których 

zostały one zebrane. 

h. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, adres, a także adres e-mail lub numer telefonu, jeżeli takie 

dane zostały przekazane do Administratora. 

i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespo). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 
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ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna. 

 

3. Klienci Administratora będący osobami fizycznymi 
a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt. 

c. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji 

umowy, świadczenia usług prawnych/technicznych, dochodzenia 

ewentualnych roszczeń, wypełniania postanowień właściwych 

przepisów korporacyjnych oraz kodeksów etyki zawodowej osób 

wykonujących zawody zaufania publicznego świadczących usługi we 

współpracy z Administratorem, w tym zachowania tajemnicy 

zawodowej, wypełnienia właściwych przepisów podatkowych, 

skarbowych oraz przepisów z zakresu rachunkowości.  

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji 

umowy, która została zawarta z Administratorem, w związku ze 

świadczeniem pomocy prawnej i/lub technicznej; 

ii. Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 w celu wypełnienia 

obowiązków ciążących na Administratorze z uwagi na 

prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności do 

spełnienia obowiązków podatkowych, skarbowych oraz 

obowiązków z zakresu rachunkowości; 

iii. Art. 6 § 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 w celu nabycia i 

utrzymania prawa przez Klienta oraz ochrony prawnej Klienta w 

odniesieniu do postępowań, w których należy podać dane 

adresowe Klienta, np. art. 126 § 1 i 2 ustawy Kodeks 

postępowania cywilnego3, art. 63 §  2-3a ustawy Kodeks 

 
3 Dz. U. 2019.1460 t.j. z dn. 05.08.2019 r., ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
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postępowania administracyjnego4, art. 46 § 1-2 ustawy Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi5, art. 31 ust. 1 

pkt 1), art. 229 ust. 1(1), art. 225(1) ust. 3 ustawy Prawo 

własności przemysłowej6, Część II, Rozdz. II ust. (1), Część III, 

Rozdz. II  ust. (2) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich 

(Konwencja o patencie europejskim)7, art. 31 ust. 1, art. 55 ust. 

1, art. 111 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii 

Europejskiej8, art. 36 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 

w sprawie wzorów wspólnotowych9, art. 9bis Protokołu do 

porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji 

znaków10; 

iv. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 z uwagi na realizację 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony 

wzajemnych roszczeń, a także do zapewnienia prawidłowego 

wykonania obowiązków przewidzianych prawem i zasadami 

etyk zawodowych ciążących na osobach świadczących w imieniu 

Administratora usługi wykonując zawód zaufania publicznego. 

e. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas 

obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu – w zależności od tego, co 

będzie miało miejsce później – do czasu przedawnienia wzajemnych 

roszczeń, wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z 

przepisami prawa polskiego, w tym przede wszystkim przepisów 

podatkowych, skarbowych, rachunkowych lub przepisów związanych z 

wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. 

f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

 
4 Dz. U. 2020.256 t.j. z dn. 18.02.2020 r., ustawa z dn. 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego. 
5 Dz. U. 2019.2325, tj. z dn. 28.11.2019 r., ustawa z dn. 30 sierpnia 2020 Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. 
6 Dz. U. 2020.286 t.j. z dn. 21.02.2020 r., ustawa z dn. 30 czerwca 2020 r. Prawo własności przemysłowej.  
7 Dz. U. 2004.79.737 z dn. 26.04.2004 r. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie 

europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 
Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 
dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., 
wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część; 
8 Dz. U. UE. L. 2017.154.1 z dn. 16.06.2017 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 

dn. 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.  
9 Dz. U. UE. L 2002.3.1 z dn. 05.01.2002 r., Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z dn. 12 grudnia 2001 r. w sprawie 
wzorów wspólnotowych 
10 Dz. U. 2003.13.129 z dn. 30.01.2003 r. lub Dz. U. UE. L. 03.296.22 Protokół do Porozumienia madryckiego o 

międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. 
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iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych, 

iv. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

v. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 3 lit. b) powyżej.  

Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informuje ponadto, że ww. prawa 

nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na 

ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

umownym i jest niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one 

zebrane. 

h. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, adres, a także adres e-mail lub numer telefonu oraz numery 

NIP, REGON lub PESEL, jeżeli takie dane zostały przekazane do 

Administratora. 

i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespol). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 

ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna; 

iii. Podmiot zajmujący się obsługą księgową, podatkową, prawną i 

audytową Administratora; 

iv. Zagraniczni rzecznicy patentowi lub profesjonalni 

pełnomocnicy w sytuacji, w której Pan/Pani zdecyduje się 
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wystąpić o nabycie, utrzymanie lub ochronę praw poza 

granicami Polski; 

v. Biura informacji gospodarczej co do informacji dotyczących 

nieuiszczonych w terminie należności. 

j. W przypadku, gdyby zaszła konieczność przekazania Pana/Pani danych 

osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG), w 

związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Panem/Panią a 

Administratorem dotyczącej uzyskania przez Pana/Panią ochrony poza 

EOG (np. uzyskania patentu w USA, prawa ochronnego na wzór 

użytkowy w Szwajcarii czy prawa ochronnego na znaku towarowego w 

Japonii), Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane poza EOG, gdy 

państwa te lub organizacje międzynarodowe, na podstawie decyzji 

Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień 

ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w 

EOG lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, 

które mogą polegać np. na skorzystaniu z wiążących reguł 

korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 

przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych 

przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Analogiczna sytuacja może mieć miejsce w 

przypadku korzystania przez Administratora lub jego kontrahentów – 

np. dostawców usług prawnych, podatkowych, audytowych, 

informatycznych (takich jak usługi chmurowe) – z usług podmiotów 

posiadających siedzibę poza EOG.

 

4. Przedstawiciele Klientów Administratora, w tym ich pracownicy, 
współpracownicy oraz osoby dodane przez Klientów do korespondencji z 
Administratorem. 

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt. 
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c. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji 

względem podmiotu, który Pan/Pani reprezentuje (lub podmiotu, który 

załączył Pana/Panią do korespondencji) umowy, świadczenia usług 

prawnych/technicznych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, 

wypełniania postanowień właściwych przepisów korporacyjnych oraz 

kodeksów etyki zawodowej osób wykonujących zawody zaufania 

publicznego świadczących usługi we współpracy z Administratorem, w 

tym zachowania tajemnicy zawodowej, wypełnienia właściwych 

przepisów podatkowych, skarbowych oraz przepisów z zakresu 

rachunkowości.  

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 z uwagi na realizację 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony 

wzajemnych roszczeń pomiędzy Administratorem i podmiotem, 

który Pan/Pani reprezentuje lub podmiotem, który załączył 

Pana/Panią do korespondencji. 

e. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas 

obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem i 

podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, a po jej wygaśnięciu – w 

zależności od tego, co będzie miało miejsce później – do czasu 

przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy Podmiotem, który 

Pan/Pani reprezentuje a Administratorem, wygaśnięcia obowiązków 

przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym 

przede wszystkim przepisów podatkowych, skarbowych, 

rachunkowych lub przepisów związanych z wykonywaniem zawodu 

zaufania publicznego. 

f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych, 

iv. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

v. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 4 lit. b) powyżej.  
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Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informuje ponadto, że ww. prawa 

nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na 

ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

umownym i jest niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one 

zebrane. 

h. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, adres, a także adres e-mail lub numer telefonu, jeżeli takie 

dane zostały przekazane do Administratora. 

i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespol). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 

ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna; 

iii. Podmiot zajmujący się obsługą księgową, podatkową, prawną i 

audytową Administratora; 

iv. Zagraniczny rzecznicy patentowi lub profesjonalni 

pełnomocnicy w sytuacji, w której podmiot, który Pani 

reprezentuje zdecyduje się wystąpić o nabycie, utrzymanie lub 

ochronę swych praw poza granicami Polski. 

j. W przypadku, gdyby zaszła konieczność przekazania Pana/Pani 

danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: 

EOG), w związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Klientem a 

Administratorem dotyczącej uzyskania przez Klienta ochrony poza 

EOG (np. uzyskania patentu w USA, prawa ochronnego na wzór 

użytkowy w Szwajcarii czy prawa ochronne na znaku towarowego w 

Japonii), Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane poza EOG, 

gdy państwa te lub organizacje międzynarodowe, na podstawie 

decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające 

adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony 

obowiązującego w EOG lub pod warunkiem zastosowania 

odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać np. na 
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skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych 

klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, 

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych 

dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Analogiczna sytuacja może mieć miejsce w przypadku korzystania 

przez Administratora lub jego kontrahentów – np. dostawców usług 

prawnych, podatkowych, audytowych, informatycznych (takich jak 

usługi chmurowe) – z usług podmiotów posiadających siedzibę poza 

EOG. 

 

5. Twórcy poszczególnych projektów wynalazczych (np. wynalazków, wzorów 
użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych i 
projektów racjonalizatorskich) oraz znaków towarowych. 

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt. 

c. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o 

świadczenia pomocy prawnej i technicznej na rzecz podmiotu, który 

dąży do nabycia, utrzymania i ochrony praw własności intelektualnej, 

np. poprzez nabycie patentu, prawa ochronnego czy prawa z rejestracji 

(dalej również jako: „Klient”) i spełnienia warunków ustawowych, które 

wiążą się z wykonaniem tej umowy, ewentualnie w celu kontaktu z 

Panem/Panią, jeżeli nastąpi potrzeba konsultacji dotyczącej projektu 

wynalazczego.  

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 § 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 w celu nabycia i 

utrzymania prawa przez Klienta oraz ochrony prawnej Klienta w 

odniesieniu do postępowań, w których należy podać Pana/Pani 

dane adresowe, np.: art. 8 ust. 1, art. 32 ustawy Prawo własności 

przemysłowej11, art. 62, art. 81, Część 2 rozdz. 2 Konwencji o 

 
11 Dz. U. 2020.286 t.j. z dn. 21.02.2020 r., ustawa z dn. 30 czerwca 2020 r. Prawo własności przemysłowej.  
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udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie 

europejskim)12, art. 18, art. 36 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) 

nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych13, art. 262 w zw. z 

art. 235(1) ustawy Kodeks postępowania cywilnego14, art. 75 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego15, 

ii. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 z uwagi na realizację 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, w tym do umożliwienia 

prowadzenia bieżącej korespondencji związanej z nabyciem, 

utrzymaniem lub ochroną praw Klienta. 

e. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas 

obowiązywania umowy pomiędzy Administratorem a Klientem, a po jej 

wygaśnięciu – w zależności od tego, co będzie miało miejsce później – 

do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy Klientem a 

Administratorem, wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych 

zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym przede wszystkim 

przepisów podatkowych, skarbowych, rachunkowych lub przepisów 

związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. 

f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

iv. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

v. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 5 lit. b) powyżej.  

Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informuje ponadto, że ww. prawa 

nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na 

ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

 
12 Dz. U. 2004.79.737 z dn. 26.04.2004 r. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie 

europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 
Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 
dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., 
wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część; 
13 Dz. U. UE. L 2002.3.1 z dn05.01.2002 r., Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z dn. 12 grudnia 2001 r. w sprawie 

wzorów wspólnotowych 
14 Dz. U. 2019.1460 t.j. z dn. 05.08.2019 r., ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. 
15 Dz. U. 2020.256 t.j. z dn. 18.02.2020 r., ustawa z dn. 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego 
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Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one 

zebrane, w tym do nabycia, utrzymania i ochrony praw własności 

intelektualnej przez Klienta, np. poprzez nabycie patentu, prawa 

ochronnego czy prawa z rejestracji. 

h. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, adres, a także adres e-mail lub numer, jeżeli takie dane 

zostały przekazane do Administratora. 

i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespol). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 

ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna; 

iii. Zagraniczny rzecznicy patentowi lub profesjonalni 

pełnomocnicy w sytuacji, w której Klient zdecyduje się wystąpić 

o nabycie, utrzymanie lub ochronę praw własności 

intelektualnej poza granicami Polski. 

j. W przypadku, gdyby zaszła konieczność przekazania Pana/Pani danych 

osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG) w 

związku z wykonywaniem umowy pomiędzy Klientem a 

Administratorem dotyczącej uzyskania przez Klienta ochrony poza EOG 

(np. uzyskania patentu w USA, prawa ochronnego na wzór użytkowy w 

Szwajcarii czy prawa ochronne na znaku towarowego w Japonii), 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane poza EOG, gdy państwa 

te lub organizacje międzynarodowe, na podstawie decyzji Komisji 

Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień 

ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego w 

EOG lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, 

które mogą polegać np. na skorzystaniu z wiążących reguł 

korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych 

przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych 

przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Analogiczna sytuacja może mieć miejsce w 
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przypadku korzystania przez nas lub naszych kontrahentów – np. 

dostawców usług prawnych, podatkowych, audytowych, 

informatycznych (takich jak usługi chmurowe) – z usług podmiotów 

posiadających siedzibę poza EOG. 

 

6. Przedstawiciele dostawców towarów lub usług dla Administratora 
a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt. 

c. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu 

przedstawienia/przyjęcia oferty podmiotu, w imieniu którego Pan/Pani 

występuje, dotyczących dostawy towarów lub usług, a także realizacji 

umowy pomiędzy ww. podmiotem a Administratorem, jeżeli taka 

zostanie zawarta, a także do prowadzenia z Panem/Panią 

korespondencji związanej z ww. umową. 

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 z uwagi na realizację 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, w tym do zawarcia i 

wykonania umowy z podmiotem, którego Pan/Pani 

reprezentuje oraz z uwagi na możliwość ustalenia, dochodzenia 

i obrony wzajemnych roszczeń pomiędzy Administratorem oraz 

podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje. 

e. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas 

obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu – w zależności od 

zdarzenia, które będzie miało miejsce później – do czasu przedawnienia 

wzajemnych roszczeń pomiędzy Administratorem oraz podmiotem, 

który Pan/Pani reprezentuje, wygaśnięcia obowiązków 

przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym 

przede wszystkim przepisów podatkowych, skarbowych, 

rachunkowych. 
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f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych, 

iv. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

v. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 6 lit. b) powyżej.  

Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informujemy ponadto, że ww. 

prawa nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy 

pozwalają na ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

umownym i jest niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one 

zebrane. 

h. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, adres, a także adres e-mail lub numer telefonu, jeżeli takie 

dane zostały przekazane do Administratora. 

i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespol). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 

ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna. 

 

7. Dostawcy towarów i usług będący osobami fizycznymi 
a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
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siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt. 

c. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu 

przedstawienia/przyjęcia Pana/Pani oferty dotyczącej dostawy 

towarów lub usług, a także realizacji umowy zawartej z Panem/Panią 

oraz do prowadzenia z Panem/Panią korespondencji związanych z ww. 

umową oraz do wypełnienia właściwych przepisów podatkowych, 

skarbowych oraz przepisów z zakresu rachunkowości. 

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w celu realizacji 

umowy, która została zawarta pomiędzy Panem/Panią i 

Administratorem, a także negocjacji przed jej zawarciem. 

ii. Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 w celu wypełnienia 

obowiązków ciążących na Administratorze z uwagi na 

prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności do 

spełnienia obowiązków podatkowych, skarbowych oraz 

obowiązków z zakresu rachunkowości; 

iii. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 z uwagi na realizację 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora, z uwagi na możliwość 

ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń. 

e. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas 

obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu – w zależności od 

zdarzenia, które będzie miało miejsce później – do czasu przedawnienia 

wzajemnych roszczeń pomiędzy Administratorem oraz podmiotem, 

który Pan/Pani reprezentuje, wygaśnięcia obowiązków 

przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym 

przede wszystkim przepisów podatkowych, skarbowych, 

rachunkowych. 

f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 
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iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych, 

iv. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

v. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 7 lit. b) powyżej.  

Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informuje ponadto, że ww. prawa 

nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na 

ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

umownym i jest niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one 

zebrane. 

h. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, adres, a także adres e-mail lub numer telefonu, a także 

numery NIP, REGON lub PESEL, jeżeli takie dane zostały przekazane do 

Administratora. 

i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespol). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 

ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna; 

iii. Podmiot zajmujący się obsługą księgową, podatkową, prawną i 

audytową Administratora. 

 

8. Uczestnicy warsztatów, konferencji, spotkań biznesowych oraz osoby, 
które przekazały swoje dane dla celów marketingowych 

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
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siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt. 

c. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu przyjęcia 

zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, konferencjach, spotkaniach 

biznesowych oraz w celu późniejszej korespondencji i dostarczaniu 

informacji marketingowych dotyczących współpracy z 

Administratorem. 

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 w związku z 

udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

e. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody 

nie będzie wpływać na zgodność z prawem Administratora do 

przetwarzania danych osobowych mającego miejsce przed cofnięciem 

zgody.  

f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych 

osobowych, 
ii. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

iii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

iv. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych 

v. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

vi. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 8 lit. b) powyżej.  

Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informuje ponadto, że ww. prawa 
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nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na 

ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Pana/Pani dane zostały podane Administratorowi dobrowolnie, 

niemniej są wymogiem warunkującym uczestnictwo w warsztatach, 

konferencjach, spotkaniach biznesowych organizowanych przez 

Administratora lub też są niezbędne do celu późniejszej korespondencji 

i dostarczania informacji marketingowych dotyczących współpracy. 
h. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, a także adres korespondencyjny, adres e-mail lub numer 

telefonu, jeżeli takie dane zostały przekazane do Administratora. 

i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespol). Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 

ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna. 

 

 

9. Kandydaci do pracy lub świadczenia usług na podstawie umów stałej 
współpracy 

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt. 

c. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu: 

i. Oceny kwalifikacji do pracy/ usług na stanowisku, na które 

Pan/Pani aplikuje; 
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ii. Oceny zdolności i umiejętności potrzebnych do świadczenia 

pracy/usług na stanowisku, na które Pan/Pani aplikuje; 

iii. Wyboru osoby, z którą Administrator zawrze umowę pracy lub 

umowę cywilnoprawną. 

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w celu zawarcia 

umowy, a w odniesieniu do aplikowania na stanowisko pracy 

również z uwagi na art. 221 § 1 Kodeksu pracy16 – w zakresie 

następujących danych, imię, nazwisko, imiona rodziców, data 

urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; 

ii. Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 w związku z 

udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

przekazanych w CV, liście motywacyjnym lub na dalszych 

etapach rekrutacji, jeżeli Pan/Pani przekazuje nam dane inne 

niż: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce 

zamieszkania (adres korespondencji), wykształcenie, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia na podstawie art. 221 § 1 

Kodeksu pracy; 

iii. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 z uwagi na realizację 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora, w tym do obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami. 

e. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu 

przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z rekrutacją na 

stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a w przypadku, w którym 

Pan/Pani wyraził/a zgodę na przechowywanie danych na potrzeby 

przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania takiej zgody, niemniej nie 

później, niż po przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z 

rekrutacją, w której brał/a Pan/Pani udział. Cofnięcie zgody nie będzie 

wpływać na zgodność z prawem Administratora do przetwarzania 

mającego miejsce przed cofnięciem zgody.  

f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych – w odniesieniu do danych, które są przetwarzane 

na podstawie Pana/Pani zgody, 

ii. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

iii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

 
16 Dz. U. 2019.1040, tj. z dn. 05.06.2019 r., Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. 
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iv. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych,  

v. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

vi. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 9 lit. b) powyżej.  

Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informuje ponadto, że ww. prawa 

nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na 

ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Pana/Pani dane zostały podane Administratorowi dobrowolnie, 

niemniej są wymogiem warunkującym uczestnictwo w procesie 

rekrutacji lub też są niezbędne do celu późniejszej korespondencji na 

potrzeby przygotowania stosownej umowy, w przypadku pozytywnego 

zakończenia rekrutacji.  
h. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać następujące 

dane osobowe: imię, nazwisko, a także, adres e-mail lub numer 

telefonu, a także: 

i. w odniesieniu do osób, które aplikują na stanowisko pracy: 

imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres 

do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego 

zatrudnienia, 

ii. w odniesieniu do osób, które prowadzą działalność 

gospodarczą: nr NIP, REGON, firmę, datę urodzenia, miejsce 

zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, 

przebieg kariery zawodowej, 

iii. w odniesieniu do osób, które aplikują na stanowisko obejmujące 

współpracę na zasadach innych niż umowa o pracę lub umowa 

o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej: data 

urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), 

wykształcenie, przebieg kariery zawodowej, 

a ponadto inne dane, które zostały przekazane do Administratora w 

toku rekrutacji. 
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i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespol). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 

ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna; 

iii. Podmiot zajmujący się obsługą księgową Administratora oraz 

świadczący usługi kadrowo – płacowe. 

 

10. Pracownicy lub stali współpracownicy Administratora świadczący usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej. 

a. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest kancelaria 

patentowa AOMB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Daszyńskiego 1, wpisana 

do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334048, o numerze 

REGON: 141945375 i numerze NIP: 5252459580. 

b. Z Administratorem danych osobowych może się Pan/Pani 

skontaktować w następujący sposób: 

i. za pośrednictwem wiadomości email na adres: do@aomb.pl; 

ii. za pośrednictwem przesyłki listownej na adres warszawskiego 

biura wskazany pod linkiem: https://aomb.pl/pl/kontakt. 

c. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji 

umowy o pracę przez okres zatrudnienia lub umowy współpracy przez 

cały okres jej trwania i w zależności od rodzaju i charakteru współpracy 

wypełnienia właściwych przepisów podatkowych, skarbowych, 

wynikających z przepisów z zakresu rachunkowości, prawa pracy oraz 

ubezpieczeń społecznych, dochodzenia ewentualnych wzajemnych 

roszczeń, zapewnienia kontaktu po ukończeniu współpracy. 

d. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

i. Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w celu wypełnienia 

zawartej umowy przez cały okres jej trwania; 

ii. art. 6 ust. 1 lit c) i art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia 2016/679 w 

celu realizacji przewidzianych prawem obowiązków pracodawcy 

wobec pracowników, w tym w szczególności w zakresie prawa 

pracy, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, 

obowiązków BHP, prowadzenia akt pracowniczych;  
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iii. Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 2016/679 z uwagi na realizację 

celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora, w tym zapewnienia ciągłości działania 

Administratora, do ustalenia, dochodzenia i obrony przed 

ewentualnymi roszczeniami. 

e. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas 

obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu – w zależności od 

zdarzenia, które będzie miało miejsce później – do czasu przedawnienia 

wzajemnych roszczeń, wygaśnięcia obowiązków przechowywania 

danych zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym przede wszystkim 

przepisów podatkowych, skarbowych, rachunkowych, związanych z 

prowadzeniem akt pracowniczych, BHP. 

f. Posiada Pan/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem 

danych osobowych: 

i. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 

ii. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

iii. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani 

danych osobowych, 

iv. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych (wówczas dane będą jedynie przechowywane), 

v. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, gdy 

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub 

w inny sposób przetwarzane albo, gdy wniesie Pan/Pani 

skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw należy złożyć stosowną 

informację na adres wskazany w ust. 10 lit. b) powyżej.  

Administrator zapewnia, że wnikliwie zweryfikuje z przepisami o 

ochronie danych osobowych wnioski i sprzeciwy osób, których 

dane przetwarza. Administrator informuje ponadto, że ww. prawa 

nie mają charakteru bezwzględnego, gdyż przepisy pozwalają na 

ich nieuwzględnienie w określonych sytuacjach.  

Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy 

Administrator narusza właściwe przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

g. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 

umownym i jest niezbędne do realizacji celów, dla których zostały one 

zebrane. 

h. Administrator danych osobowych będzie przetwarzać następujące 

dane osobowe: imię, nazwisko, a także, adres e-mail lub numer 

telefonu, imiona rodziców, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania 

(adres do korespondencji), PESEL, wykształcenie, przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia lub kariery zawodowej, wizerunek, 
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informacje o stanie zdrowia w przypadku przedłożenia nam 

dokumentacji zdrowotnej, a w przypadku, w którym będzie Pan/Pani 

świadczył/a usługi prowadząc działalność gospodarczą, również numer 

NIP i REGON, a także inne dane, które zostały przez Pana/Panią 

dobrowolnie podane Administratorowi. 

i. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w imieniu i na rzecz 

Administratora przez upoważnione osoby stanowiące Zespół AOMB 

(aktualny skład znajdzie Pan/Pani pod adresem: 

https://aomb.pl/pl/zespol). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być ponadto: 

i. Podmioty związane z obsługą systemów IT i narzędzi 

teleinformacyjnych wykorzystywanych przez Administratora; 

ii. Poczta Polska lub firmy kurierskie – w przypadku, w którym 

kierowalibyśmy do Pana/Pani informację w drodze innej, niż 

elektroniczna; 

iii. Podmiot zajmujący się obsługą księgową, podatkową, prawną, 

audytową Administratora oraz świadczący usługi kadrowo – 

płacowe; 

iv. Zagranicznym rzecznikom patentowym lub profesjonalni 

pełnomocnikom, ich współpracownikom, Klientom, z którymi 

wiążą się wykonywane przez Pana/Panią obowiązki zawodowe i 

tylko w zakresie imienia, nazwiska, służbowego adresu email i 

numeru telefonu; 

v. Podmiotom uprawnionym do przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych z mocy obowiązującego prawa (np. ZUS, NFZ, 

Krajowa Administracja Skarbowa, właściwe dla poszczególnych 

zawodów zaufania publicznego samorządy). 

j. W przypadku, gdyby zaszła konieczność przekazania Pana/Pani danych 

osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG), w 

związku z wykonywanymi przez Pana/Panią obowiązkami, dane te będą 

przekazane na warunkach opisanych w Rozporządzeniu 2016/679.  
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