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KLAZULA INFORMACYJNA DLA ZAMÓWIEŃ/ZLECEŃ - KONTRAHENCI   
 

 

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dla zamówień i zleceń 

 

 

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 oraz art. 14 ust. 1, 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 „RODO”, uprzejmie 

informujemy że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZREM-BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-523) 

przy ul. Koksowniczej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553264 (dalej, jako: 

„Spółka"). 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem ZREM-BUD Sp. z o.o.,                       

ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza lub adresem e-mail: koordynator.odo@zrem-bud.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

• podjęcia działań przed złożeniem zamówienia/zlecenia, 

• prowadzenia negocjacji przez złożeniem zamówienia/zlecenia, 

• zawarcia zamówienia/zlecenia, 

• wykonawstwa zamówienia/zlecenia, 

• realizacji zawartego lub wykonywanego zamówienia/zlecenia, 

• ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów, 

• rozpatrzenia reklamacji i skarg oraz rękojmi, 

• ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tj. wykonanie 

zamówienia/zlecenia, art. 6 ust. 1 lit. c) – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f) – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora oraz dochodzenia roszczeń bądź ochrony praw Administratora. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na 

rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, w szczególności  

w zakresie współpracy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

S.A. Jednocześnie odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia/zlecenia, a po tym okresie przez 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, przepisów 

o rachunkowości oraz w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

9. Jeżeli uzna Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj.: Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77 ust. 1 RODO. 

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 3. 

  

 


