
INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW i KLIENTÓW 

dotycząca przetwarzania ich danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE L 119) (dalej zwane „RODO”) – 

przekazujemy Państwu niezbędne informacje wymaganie przepisami prawa.  

 

Naszym celem jest jak najlepsze zabezpieczenie Państwa danych osobowych oraz zapewnienie 

Państwu realizacji wszelkich praw wynikających z ich przetwarzania.  

 

Niniejsza informacja pozwoli Państwu dowiedzieć się jakie dane osobowe są przetwarzane przez 

Spółkę i w jakim celu.  

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacją. Znajdziecie w niej Państwo nie tylko informacje 

na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, ale również dodatkowe informacje dot. podejścia 

Spółki do przetwarzania pozostałych danych osobowych i ich celach (ogólna działalność Spółki), ale 

również dodatkowe informacje które mogą mieć znaczenie po zakończeniu współpracy między nami. 

 

Poniższa informacja dotyczy również Państwa personelu, a także osób reprezentujących Państwa  

(pracowników, zleceniobiorców lub innych podwykonawców), przy pomocy którego realizują Państwo 

współpracę ze Spółką.   

 

 

I 

Administrator Danych Osobowych 

 

Administratorem Państwa danych osobowych są Zakłady Mechaniczne  „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. 

(adres: ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice).  

 

W przypadku pytań możecie się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych – Panią Anną Głowacką, email: aglowacka@bumar.gliwice.pl,  

tel: 504 412 716. 

 

II 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

 

Państwa dane mogą trafiać do nasz w różny sposób oraz być przetwarzane w zależności od celu i 

potrzeb, jednakże jedynie wtedy gdy jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim Państwa dane są 

zbierane przez Spółkę: 

▪ Państwa dane mogą zostać przez Państwa przekazane do Spółki bezpośrednio – np. poprzez 

podpisanie kontraktu, skierowanie maila do Spółki, wejście na teren Spółki;  

▪ Państwa dane mogą zostać przekazane automatycznie – np. poprzez wejście na stronę 

internetową Spółki;  

▪ Państwa dane mogą zostać przekazane przez osoby trzecie - np. przez Państwa pracodawcę, 

który świadczy Spółce usługi, przez organy publiczne, strony internetowe itd.  

 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Spółkę tak w wersji papierowej, jak i elektronicznej.  



 

Przetwarzamy te Państwa dane osobowe, które bezpośrednio przekazaliście Państwo Spółce, przede 

wszystkich podczas: 

▪ Zawarcia umowy o świadczenie usług/ dostawy towarów 

▪ Zawarcia umowy sprzedaży 

▪ Zawarcia umowy najmu/ umowy dzierżawy, lub innej umowy dotyczącej nieruchomości 

Spółki 

▪ Kontaktu ze Spółką poprzez pocztę, pocztę elektroniczną, telefon, osobiście lub inną drogą 

▪ Uczestnictwa w imprezach/ spotkaniach/ targach organizowanych przez Spółkę 

▪ Udziału w przetargach Spółki 

▪ Przebywania na terenie zakładu Spółki 

 

Państwa dane zbieramy automatycznie w zakresie nagrań z kamer ochronny zamontowanych na 

terenie zakładu Spółki w celu jego ochrony, a także w zakresie w jakim korzystacie Państwo ze strony 

internetowej Spółki.  

 

Może również zdarzyć się sytuacja, iż Państwa dane osobowe mogą również zostać przekazane Spółce 

przez osoby trzecie, oczywiście w zakresie dopuszczalnym prawem, w szczególności od podmiotów 

wchodzących w skład Polskiej Grupie Zbrojeniowej (grupa kapitałowa), czy w zakresie danych 

osobowych dostępnych w publicznych rejestrach.  

 

Państwa dane osobowe (oraz dane osobowe Państwa personelu) będą przetwarzane w następujących 

celach: 

▪ Realizacji przez Państwa umów cywilnoprawnych zawartych ze Spółką, zawieranych w 

związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą;  

▪ Realizacji przez Administratora na Państwa rzecz umów cywilnoprawnych, zawieranych w 

związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą;  

▪ Zawierania umów, o których mowa powyżej oraz prowadzenia negocjacji w celu ich zawarcia;  

▪ Organizowanie lub branie przez Administratora udziału w imprezach, spotkaniach, targach, 

organizowanie przez Administratora zaproszonym gościom pobytu w Polsce oraz na terenie 

zakładu Administratora;  

▪ Wykonania obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków prawnych;  

▪ Zabezpieczenia danych osobowych niezbędnych do dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami, wynikającymi z zawartych umów;  

▪ Wyrażenia zgody przez grupę kapitałową na podjęcia odpowiednich działań finansowych;  

▪ Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych zgodności działań Administratora oraz jego 

kontrahentów z przepisami prawa i wewnętrznymi zasadami oraz procedurami 

Administratora, jego grupy kapitałowej oraz kontraktorów, jeżeli Administrator wyraził na to 

zgodę. 

 

III 

Wymóg podania danych 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie może skutkować 

niepodjęciem przez Administratora czynności prawnych (np. nie zawarcie umowy).  

 

 

 



IV 

Odbiorcy danych 

 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:  

▪ Podmiotom zajmującym się ochroną materiałowo-osobową Administratora;  

▪ Podmiotom zajmującym się obsługą księgowo-rachunkową Administratora; 

▪ Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora; 

▪ Podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora; 

▪ Podmiotom świadczącym usługi kurierskie na rzecz Administratora;  

▪ Podmiotom z grupy kapitałowej Administratora, w szczególności spółce Polska Grupa 

Zbrojeniowa S.A. 

▪ Odpowiednim organom państwowym w związku z przetargami i realizacją innych umów 

 

V 

Okres przechowywania danych 

 

Państwa dane będą przechowywane przez: 

▪ okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż do 10 lat od daty wymagalności roszczeń; 

▪ okres niezbędny dla archiwizacji dokumentów w celach podatkowych.    

 

VI 

Państwa uprawnienia 

 

Mają Państwo prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych; 

2) sprostowania swoich danych osobowych;  

3) usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dalej dane 

osobowe pomimo wniosku o ich usunięcie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub ochrony 

roszczeń, oraz w celach archiwalnych; 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

5) do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych; 

6) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wyrażenia takiej 

zgody) – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody; 

7) do przenoszenia danych. 

 

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 


