
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych  –  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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)  (Dz.  U.  UE.  L.  z  2016 r.  Nr 119, str.  1,  z  późn.  zm.),  zwanego dalej  w skrócie „RODO”,
informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Niemce S.A. z siedzibą w Niemcach, ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z
ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z administratorem w następujący
sposób: pod adresem e-mail: sekretariat@ppmb.pl, telefonicznie: 81 756 44 00, lub listownie na
adres: ul. Ceramiczna 6, 21-025 Niemce.

3. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
a) dokonywania  czynności  zmierzających  do zawarcia  umowy,  w tym przedstawienia oferty  i

prowadzenia negocjacji, a także zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO,

b) wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  administratorze  w  związku  z  zawartą
umową, tj. w celach księgowych i podatkowych,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w
związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

c) prowadzenia postępowania reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych
lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także realizacja umowy – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO,

d) w  celu  prowadzenia  marketingu  bezpośredniego  własnych  produktów  i  usług;  podstawą
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.  Jeżeli  wyrażą  Państwo  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  marketingowych  drogą
elektroniczną określonymi kanałami komunikacji,  to podstawą prawną będzie także art.  10
ustawy  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  oraz  art.  172  ustawy  -  Prawo
telekomunikacyjne.

4. Państwa dane osobowe możemy przekazać innym podmiotom lub organom upoważnionym na
podstawie  przepisów  prawa,  a  także  podmiotom  współpracującym  z  administratorem  na
podstawie umów powierzenia, w szczególności: podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i
konserwacji systemów informatycznych, dostawcy hostingu, podmiotom świadczącym usługi w
zakresie dostarczania korespondencji, kancelarii prawnej, księgowej.

5. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji umowy, a
po tym czasie – przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także  do
terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z realizacją umowy. Państwa dane
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będziemy przechowywać  przez  czas  prowadzenia  działań  marketingowych  przez  nas  albo  do
czasu  wyrażenia  przez  Państwa  sprzeciwu  wobec  dalszego  przetwarzania  danych  w  celach
marketingowych lub  do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych
drogą  elektroniczną.  Odwołanie  przez  Państwa  zgody  nie  wpływa  na  zgodność  z  prawem
przetwarzania przed wycofaniem zgody.

6. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  niemniej  konieczne  dla  zawarcia  umowy  i  jej
realizacji. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

7. Ponieważ  przetwarzamy  Państwa  dane  osobowe,  mają  Państwo  prawo  do  dostępu do  tych
danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych, jeśli
zauważą Państwo, że są niekompletne;  ograniczenia przetwarzania danych, np. jeżeli zauważą
Państwo, że  dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości  – na
okres pozwalający nam to sprawdzić;  usunięcia danych, np.: kiedy Państwa dane nie będą już
potrzebne do celu, w którym zostały zebrane, sprzeciwu w przypadkach, kiedy mają Państwo do
tego prawo.

8. Jeśli  uznają  Państwo,  że  przetwarzamy  dane  osobowe niezgodnie  z  przepisami  prawa,  mogą
Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich
profilować. 
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