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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

- kontrahenci/interesariusze 
 

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe COMPANY LTD Spółka z o. 
o. z siedzibą w Lęborku (84-300) przy ul. Wicka Rogali 1, zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Gdańsku XVI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000042744, NIP: 841-000-36-05, REGON: 770531451, numer telefonu +48 59 863 19 20, e-
mail: biuro@ppuhcompany.pl. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a. zawierania i realizacji umowy (transakcji handlowej) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 

niezbędne do sporządzenia dokumentów zamówień, zleceń, ofert, umów, protokołów, dokumentów rozliczeniowych; danych 
niezbędnych do wykonania płatności; danych niezbędnych do wysyłki towaru, danych niezbędnych do bezpośredniego kontaktu celem 
dokonania ustaleń i zawiadomień oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu PPUH Company LTD SP. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), którym jest możliwość realizacji umowy (transakcji handlowej); 

b. spełnienia ciążących na PPUH Company LTD Sp. z o.o. obowiązków wynikających z prawa UE lub prawa polskiego, co dotyczy w 
szczególności celów rachunkowych, podatkowych i rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit.c RODO) wynikających z przepisów o 
rachunkowości, prawa podatkowego, prawa cywilnego i prawa handlowego; w tym celu archiwizacyjnego realizującego się poprzez 
zabezpieczenie materiałów na poczet podatkowych postępowań kontrolnych, a także sytuacji, gdy dane osobowe są przekazywane 
organom publicznym i nadzorującym, a także sądom, co związane jest z wypełnieniem obowiązków nałożonych prawem; 

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów PPUH Company LTD Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), co dotyczy w szczególności: 
i. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i przed roszczeniami związanych z zawartą umową (transakcją 

handlową) lub przetwarzaniem danych osobowych;  
ii. danych przekazywanych w związku z korzystaniem z usług hostingowych, co ma na celu usprawnienia 

organizacyjno-funkcjonalne, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; 
iii. danych przekazywanych podmiotom świadczącym usługi na podstawie ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu 

informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, jak również podmiotom dostarczającym informacje 
gospodarcze, pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych, co ma na celu zwiększenie dyscypliny płatniczej 
kontrahentów, a także sprawdzenie ich wiarygodności na potrzeby zawieranych umów. 

3) Źródło pochodzenia danych osobowych: PPUH Company LTD Sp. z o.o. pozyskała je bezpośrednio od Pani/Pana i/lub z otrzymanych 
ofert handlowych i/lub podczas zawierania umowy (transakcji handlowej) i/lub podczas realizacji umowy (transakcji handlowej) i/lub ze 
złożonego wcześniej zamówienia/zlecenia i/lub z rejestrów publicznych (CEIDG, KRS, REGON, BDO itp.) i/lub bezpośrednio od 
przedsiębiorcy, w imieniu którego Pani/Pan działa i/lub poprzez wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy na naszej stronie 
internetowej i/lub które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych.  

4) PPUH Company LTD Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane kontaktowe (w szczególności: 
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko), dane adresowe, dane niezbędne dla celów księgowych, rozliczeniowych i 
podatkowych (w tym w szczególności: numer konta bankowego, firmę reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu, numery 
identyfikacyjne NIP, REGON, KRS, nr w CEIDG). 

5) W zależności od celu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez PPUH Company LTD Sp. z o.o. do czasu zakończenia 
obowiązującego nas prawnie okresu archiwizacji.  

6) Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu działalności gospodarczej, upoważnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe) oraz świadczącym usługi: z zakresu 
doręczania korespondencji i przesyłek, z zakresu BHP, informatyczne i nowych technologii, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, 
płatnicze, księgowo – finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne. 

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy, współpracownicy, dostawcy, klienci i interesariusze PPUH Company 
LTD Sp. z o., o ile jest to niezbędne dla realizacji zawartych umów i/lub realizacji transakcji handlowych, zleceń transportowych lub 
prawnie uzasadnionych interesów PPUH Company LTD Sp. z o.o. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Na 
podstawie RODO ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wniesienie sprzeciwu 
spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba, że PPUH 
Company LTD Sp. z o.o. wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana 
interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku pozyskania danych osobowych na 
podstawie Pani/Pana zgody, w zakresie wykraczającym poza dane, których pozyskanie jest możliwe na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b 
RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO i/lub art. 6 pkt. 1 lit. f RODO, to udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. Jednocześnie 
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed 
jej cofnięciem. 

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem zawarcia umowy (transakcji handlowej). 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy (transakcji handlowej) i/lub brak 
możliwości kontynuowania współpracy z Panią/Panem i/lub przedsiębiorcą, w imieniu którego Pani/Pan działa.  

11) Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a 
które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywołać inne podobne doniosłe skutki. 

12) Niezależnie od realizacji obowiązku informacyjnego w niniejszej formie, przyjmuje się, że jest on również wykonany przez pracowników 
Administratora, realizujących bezpośrednio kontakty handlowe z kontrahentami Spółki, którym przekazane zostały wytyczne w tym 
zakresie. 

13) Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. 

        


