
 
 

INFORMACJA RODO DLA KONTRAHENTÓW WĘGLOKOKS S.A. ICH PRACOWNIKÓW, 

WSPÓŁPRACOWNIKÓW ORAZ PEŁNOMOCNIKÓW  

I 

[Administrator danych] 

WĘGLOKOKS S.A. z siedzibą w Katowicach (40-085) przy ul. Mickiewicza 29, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód                            

w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000095342, zwana dalej 

Administratorem. 

Z administratorem można kontaktować się: 

1) pod adresem korespondencyjnym WĘGLOKOKS S.A., ul. Mickiewicza 29, 40-085 

Katowice; 

2) pod adresem poczty elektronicznej: rodo@weglokoks.com.pl  

II 

[Pracownicy/współpracownicy/pełnomocnicy Kontrahenta WĘGLOKOKS] 

1. Rodzaje danych osobowych – w  przypadku, kiedy jesteście Państwo pracownikiem lub 

współpracownikiem albo pełnomocnikiem Kontrahenta WĘGLOKOKS, będziemy 

przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:  

1) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości); 

2) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail); 

3) dane dotyczące wykonywanego przez Państwa zawodu lub prowadzonej działalności 

gospodarczej, Państwa udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta 

WĘGLOKOKS lub współpracy z Kontrahentem WĘGLOKOKS (np. nazwa 

zatrudniającego podmiotu, stanowisko służbowe, informacje potwierdzające zdolność 

do pracy, kwalifikacje czy uprawnienia, dane znajdujące się w dokumencie 

pełnomocnictwa); 

4) inne przekazane przez Państwa dane, związane z realizacją umowy (np. podpis). 

2. Źródło pochodzenia danych – Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez 

Państwa pracodawcę lub firmę, z którą Państwo współpracujecie (dalej Kontrahent 

WĘGLOKOKS) w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem 

Kontrahenta WĘGLOKOKS w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów 

lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez Kontrahenta 

WĘGLOKOKS (również jako podwykonawca) umowy zawartej z nami (dalej łącznie jako: 

Umowa). Dane osobowe mogą również zostać przekazane bezpośrednio przez Państwa, 

w zależności od charakteru współpracy i podejmowanych czynności w ramach 

wykonywania zadań na rzecz WĘGLOKOKS. 

3. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych – Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane w celu: 

1) zawarcia, wykonania i monitorowania wykonania Umowy z Kontrahentem 

WĘGLOKOKS, w szczególności dla celów identyfikacji osób uprawnionych do 

realizacji zadań określonych Umową, w tym osób wskazanych do kontaktu, 

pełnomocników, osób mających dostęp do informacji poufnych WĘGLOKOKS lub 
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innych osób działających w imieniu Kontrahenta WĘGLOKOKS – w celu realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na działaniach 

związanych z ustaleniem warunków zawarcia Umowy, ułatwieniu komunikacji 

związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i 

uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania Umowy oraz zapewnieniu 

bezpieczeństwa obiektów i bezpieczeństwa informacji poufnych (tajemnicy 

przedsiębiorstwa) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  przez okres niezbędny do 

realizacji i rozliczenia Umowy, a następnie Państwa dane będą przechowywane przez 

czas konieczny do udokumentowania czynności z Państwa udziałem, a także czas 

wynikający z okresu zobowiązania do zachowania poufności  (o ile podpisano takie 

oświadczenie); 

2) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych,                        

w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości – w celu 

wykonania obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 

okres wynikający z tych przepisów; 

3) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw 

majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec 

administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym 

(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas trwania postępowania i okres przedawnienia 

roszczeń; 

4) analitycznych i statystycznych – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora polegającego na analizie wyników prowadzonej działalności 

gospodarczej, opracowywaniu strategii i prognoz oraz badaniu satysfakcji 

kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres nie dłuższy niż wskazany                   

w punktach 2 i 3. 

 

III 

[Kontrahent WĘGLOKOKS – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 
i/lub wspólnik spółki cywilnej] 

1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych – Państwa dane osobowe będziemy 

przetwarzali w celu: 

1) Zawarcia umowy, w tym także podejmowania działań przed zawarciem umowy takich 

jak zbieranie ofert, jak również wykonania i monitorowania wykonania Umowy, którą 

zawarli Państwo z nami –  przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz okres 

wykonywania Umowy – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2) realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków 

wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 

wynikający z tych przepisów; 

3) realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających            

z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku 

od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – 

przez okres wynikający z tych przepisów; 

4) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw 

majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec 

administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym 



(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas trwania postępowania i okres przedawnienia 

roszczeń; 

5) weryfikacji wiarygodności kontrahenta, tj. realizacji niezbędnych działań w postaci 

oceny ryzyka (prawnego, finansowego, wizerunkowego i reputacyjnego) przed 

zawarciem Umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania umowy lub rozszerzenia 

jej zakresu. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa 

dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych 

powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz 

prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej przez okres niezbędny do 

dokonania takiej oceny – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora; 

6) analitycznych i statystycznych – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

administratora polegającego na analizie wyników prowadzonej działalności 

gospodarczej, opracowywaniu strategii i prognoz oraz badaniu satysfakcji 

kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – przez okres nie dłuższy niż wskazany                   

w punktach 2, 3 i 4. 

 

IV 

[Prawa osób, których dane dotyczą] 

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 

następujące prawa: 

1) prawo dostępu do danych osobowych – uzyskania od administratora potwierdzenia, 

czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona 

uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o 

celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub 

kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie 

przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 

takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 

2) prawo do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających 

przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie 

administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikająca z kosztów 

administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO); 

3) prawo do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, 

które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 

4) prawo do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli 

administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już 

niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 

5) prawo do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych  

(art. 18 RODO), gdy: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na 

okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania; 



c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której 

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu 

stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są 

nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

6) prawo do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie  nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jaj 

dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych 

innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, 

której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane               

w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);  

7) prawo do wniesienia sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej 

danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn 

związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas 

administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 

przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane 

dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie  

z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów 

administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w 

tych celach (art. 21 RODO). 

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna 

skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem                          

i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

V 

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych] 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

VI 

[Odbiorcy danych] 

1. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe w następujących przypadkach: 

1) gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. komornikom 

sądowym, innym organom państwowym; 

2) operatorom pocztowym, firmom kurierskim; 

3) radcom prawnym i adwokatom świadczącym usługi obsługi prawnej na rzecz 

Administratora. 

2. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na 

zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.: 

1) usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów 

informatycznych; 

2) usług księgowych; 

3) obsługi poczty tradycyjnej, recepcji; 

4) usług doradczych. 

 



VII 

[Informacja o wymogu podania danych] 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji Umowy lub podjęcia 

działań przed zawarciem Umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie 

możliwe zawarcie i realizacja Umowy lub podjęcie działań przed zawarciem Umowy, w tym 

zmierzających do jej zawarcia. 

VIII 

[Słownik] 

Kontrahent WĘGLOKOKS – oznacza pracodawcę, u którego Państwo są zatrudnieni lub 

osobę (firmę), z którą Państwo współpracują lub Państwa firmę jeśli prowadzicie Państwo 

działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.  

RODO – rozporządzenie 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 (Dz. Urz. 

UE L 2016 Nr 119, s. 1). 


