
Przetwarzanie danych osobowych
przez firmę „JEMPAK” Janusz Moś

Niniejszy  dokument  został  przygotowany  w  celu  realizacji  wynikających  z  przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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,  zwanego  dalej
„RODO”, obowiązków informacyjnych firmy „JEMPAK” Janusz Moś

Dokument  ten  nie  ma  zastosowania  do  przetwarzania  danych  osobowych  pracowników  oraz
kandydatów  do  pracy.  Ma  on  zastosowanie  natomiast  do  danych  osobowych  otrzymanych  w
ramach stosunków zobowiązaniowych z klientami, odbiorcami, dostawcami i usługobiorcami oraz
pozyskanych przez pracowników firmy „JEMPAK” Janusz Moś w zakresie działań prowadzących do
pozyskania nowych klientów, odbiorców, dostawców i usługobiorców.

1.  Administrator danych, dane kontaktowe:

P.U.H. „JEMPAK” Janusz Moś

Ul. gen.B.Spiechowicza 38A

43-300 Bielsko-Biała

jempak.mos@gmail.com

2. Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty.

P.U.H.  „JEMPAK”  może  otrzymać  dane  kontaktowe  bezpośrednio  od  osoby,  której  te  dane
dotyczą lub za pośrednictwem innych osób.

W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, P.U.H. „JEMPAK” zbiera tylko podstawowe
dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, a to: firmę, imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, stanowisko lub funkcję, oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub
zamówienia  w  związku,  z  którymi  następuje  udostępnienie  danych  osobowych  osoby
kontaktowej.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  w  przypadku  jednakże  danych  osób,  które  są
stroną umowy lub zamówienia z P.U.H. „JEMPAK”, podanie danych niezbędnych do wykonania
umowy i obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

W przypadku danych osób,  które  są  stroną  umowy lub zamówienia  z  P.U.H.  „JEMPAK”może
uzupełniać niezbędne dane osobowe z publicznych rejestrów (KRS, CEiDG, EUKW).

W przypadku monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości P.U.H. „JEMPAK”, przetwarzane
będą wyłącznie wizerunek oraz nr rejestracyjny i rodzaj pojazdu. Udostępnienie przez Państwa
danych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do wstępu na teren nieruchomości P.U.H.
„JEMPAK”



3.  Cele przetwarzania, podstawa prawna, okres przetwarzania, odbiorcy danych.

I.

 CEL: realizacja i rozliczenie umowy lub zamówienia; obsługa aktualnych klientów, 
odbiorców oraz dostawców i usługobiorców P.U.H. „JEMPAK”

 PODSTAWA PRAWNA
a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO
b) w przypadku danych osób do kontaktu - art. 6 ust. 1 pkt f RODO⋇

⋇W  przypadku  wskazania Państwa  jako  osoby  do  kontaktów  przez  pracodawcę  lub  inny
podmiot,  Państwa  dane  mogą  być  przetwarzane  w  celu  realizacji  i  rozliczenia  umowy  lub
zamówienia  zawartej  z  P.U.H.  „JEMPAK”  Janusz  Moś.  Przetwarzanie  danych  będzie  w  takim
wypadku  obejmowało  bieżące  kontakty  związane  z  realizacją  takiej  umowy,  sporządzenie  i
archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed
roszczeniami  drugiej  strony.  Przetwarzanie  Państwa  danych  będzie  w  takim  wypadku
podejmowane  w  celu  realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  administratora  jakim  jest
ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

c) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z prawnym obowiązkiem
sporządzenia i przechowywania dokumentacji (dane osobowe zawarte na fakturach, w
księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie
umowy) - art.6 ust.1 pkt c RODO

d) w  przypadku  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  obowiązkiem
potwierdzenia  wykonania  zobowiązań  oraz  dochodzeniem  roszczeń  lub  obroną  przed
roszczeniami - : art. 6 ust. 1 pkt f RODO⋇⋇

⋇⋇Dane,  gdy  jest  Pan/Pani  stroną  stosunku  zobowiązaniowego,  bądź  jest  nią  Pan/Pani
pracodawca  lub  podmiot  który  wskazał  Pana/Panią  jako  osobę  kontaktową,  mogą  być
przetwarzane  do  celu  wewnętrznych  analiz  i  raportów  z  wykonania  umów,  archiwizacji
informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków P.U.H. „JEMPAK” Janusz
Moś  oraz  do  celu  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  lub  obrony  przed  roszczeniami
skierowanymi przeciwko P.U.H. „JEMPAK” Janusz Moś Przetwarzanie danych będzie w takim
wypadku  podejmowane  w  celu  realizacji  prawnie  uzasadnionego  interesu  P.U.H.  „JEMPAK”
Janusz Moś jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego
tytułu należnego wynagrodzenia.

 OKRES  PRZETWARZANIA:  do  czasu  przedawnienia  roszczeń  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21
RODO

 ODBIORCY  DANYCH:  Dane  klientów,  odbiorców,  dostawców  i  usługobiorców  będących
osobami fizycznymi oraz osób do kontaktu mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i
partnerom,  z  którymi  P.U.H.  „JEMPAK”  Janusz  Moś  podejmuje  współpracę  w  zakresie
niezbędnym do realizacji współpracy, a w szczególności:



- bankom
- firmom logistycznym / transportowym
- pracownikom
- firmom ubezpieczającym transakcje.

II.

 CEL: pozyskanie nowych klientów, odbiorców lub dostawców i usługobiorców, 
kontakty biznesowe

 PODSTAWA PRAWNA:
a) art. 6 ust. 1 pkt f RODO⋇⋇⋇

⋇⋇⋇Przetwarzanie Państwa  danych  będzie  w  takim  wypadku  podejmowane  w  celu  realizacji
prawnie uzasadnionego interesu P.U.H. „JEMPAK” Janusz Moś jakim jest pozyskanie nowych klientów
/ odbiorców w celu sprzedaży produktów i usług, pozyskanie nowych dostawców i usługobiorców
na  potrzeby  działalności  P.U.H.  „JEMPAK”  Janusz  Moś  oraz  budowanie  i  umacnianie  relacji
biznesowych. Udostępnione dane kontaktowe mogą być przetwarzane przez pracowników  P.U.H.
„JEMPAK”  Janusz  Moś do  celu  kontaktów biznesowych.  Pracownicy  P.U.H.  „JEMPAK” Janusz  Moś
mogą skontaktować się z Panią/Panem także w celu przedstawienia oferty spółki, jej produktów lub
działalności, lub by uzyskać od Państwa informacje, czy ofertę.

b) art. 6 ust. 1 pkt a RODO

Podjęcie przez Państwa kontaktów z pracownikami P.U.H. „JEMPAK” Janusz Moś będzie 
traktowane jako zgoda na takie kontakty.

 OKRES PRZETWARZANIA: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 
RODO lub cofnięcia zgody

III.

 CEL: nadzór, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia, monitorowanie naruszeń i
dochodzenie roszczeń poprzez monitoring wizyjny prowadzony na terenie nieruchomości
P.U.H. „JEMPAK” Janusz Moś
 PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f RODO⋇⋇⋇⋇

⋇⋇⋇⋇Przetwarzanie Państwa danych  (wizerunku  oraz  numeru  rejestracyjnego  i  rodzaju
pojazdu)  będzie  w  takim  wypadku  podejmowane  w  celu  realizacji  prawnie  uzasadnionego
interesu P.U.H. „JEMPAK” Janusz Moś jakim jest zapewnienie nadzoru, bezpieczeństwa, ochrony
mienia, monitorowania naruszeń i dochodzenia roszczeń poprzez rejestrację wizyjną na terenie
nieruchomości  P.U.H. „JEMPAK” Janusz Moś

 OKRES PRZETWARZANIA: 21 dni, nie dłużej niż do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego
na podstawie art. 21 RODO

 ODBIORCY DANYCH: w razie zaistnienia naruszenia – Policja, Prokuratura, Sąd



4.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

5.  Państwa uprawnienia.

W celu realizacji  przysługujących Państwa  uprawnień,  prosimy o kontakt  z  P.U.H.  „JEMPAK”
Janusz  Moś (dane  kontaktowe  podane  w pkt  1).  Przed zwróceniem  się  do P.U.H.  „JEMPAK”
Janusz  Moś  proszę  uwzględnić,  iż  realizacja  Państwa  uprawnień  zależy  od  warunków
określonych w RODO.

W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymają Państwo odpowiedź z uzasadnieniem 
odmowy.

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do:

1. dostępu do danych
2. sprostowania danych
3. usunięcia danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”

Prawo do usunięcia danych przysługuje tylko w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO. P.U.H.
„JEMPAK” Janusz Moś może odmówić usunięcia Państwa danych pomimo Państwa żądania, jeżeli
zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust.
3 RODO).

4.  ograniczenia przetwarzania danych
Prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługuje tylko w przypadkach wskazanych
w art. 18 RODO.

5.  przenoszenia danych
Prawo  do  przenoszenia  danych  przysługuje  tylko  w  przypadku,  gdy  podstawą  prawną
przetwarzania jest zgoda lub zawarta umowa.

6.  sprzeciwu
Prawo  sprzeciwu  przysługuje,  gdy  podstawą  przetwarzania  jest  prawnie  uzasadniony  interes
P.U.H.  „JEMPAK”  Janusz  Moś (sytuacje  oznaczone  powyżej  „⋇”).  W uzasadnionych przypadkach
P.U.H. „JEMPAK” Janusz Moś może odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu, gdy istnieją ważne
prawnie  uzasadnione  podstawy do  przetwarzania  danych,  które  są  nadrzędne  wobec  Państwa
interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
(art. 21 RODO).

7. cofnięcia zgody
Prawo  cofnięcia  zgody  przysługuje,  gdy  podstawą  przetwarzania  jest  w  zgoda.  Zgoda  jest
dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

8.  skargi do organu nadzorczego
W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


