
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

KONTRAHENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI 

 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie: ADO) będzie Przedsiębiorstwo Hydromel 

Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, dane kontaktowe: ul. Wyzwolenia 14, 41-103 

Siemianowice Śląskie, e-mail: hydromel@ppupumar.pl , tel.: (+48 32) 735 91 67. 

2. Dane będą przetwarzane aby zawrzeć i wykonać umowę oraz obowiązki prawne z nią związane 

(podatkowe, rachunkowe, archiwizacyjne), wynikające w szczególności z Ustawy o rachunkowości, 

Ustawy  o VAT, Ordynacji podatkowej oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami  związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi tzw. prawnie 

uzasadniony interes ADO.  Jeśli dostarczasz nam towary lub usługi to Twoje dane będą również 

przetwarzane w celu oceny jakości  świadczonych na rzecz ADO usług w celu realizacji standardów 

ISO. Podstawą przetwarzania jest również nasz uzasadniony interes. 

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby zawrzeć i wykonać umowę, a ich niepodanie 

spowoduje  brak możliwości zawarcia i wykonania umowy a także uniemożliwi ADO wywiązanie się 

z obowiązków  prawnych (podatkowych, rachunkowych, archiwizacyjnych) związanych z zawartą 

umową 

4. Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów: 

• podmiotom, które stale na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność:  

PUMAR Sp z o.o. , podmiotom świadczącym usługi ochroniarskie, informatyczne, 

• podmiotom, które sporadycznie wspierają ADO, takie jak: kancelarie prawne, 

• podmiotom, które wykażą potrzebę dostępu do danych oraz podmiotom upoważnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

 

5. Dane przetwarzane w celu wykonania obowiązków prawnych (podatkowych, rachunkowych, 

archiwizacyjnych) związanych z zawartą umową będą przetwarzane przez okres wskazany w 

przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o rachunkowości. Dane przetwarzane w celu 

ustalenia, dochodzenia lub  obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością 

gospodarczą będą przetwarzane nie dłużej, niż do czasu przedawnienia roszczeń lub do 

uwzględnienia sprzeciwu. Wyniki oceny dostawców  przetwarzane będą prze okres 3 lat od 

dokonania oceny. Szczegółowe informacje dotyczące okresów  przechowywania danych znajdują się 

w dokumentach wewnętrznych Spółki. 

6. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie decyzji 

w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.  

7. Przysługuje Ci prawo do: 

• dostępu do Twoich danych osobowych, 

• sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne, 

• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach), 

• przenoszenia Twoich danych osobowych,  

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

• wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
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