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Zasady przetwarzania danych przez Puratos Polska Sp. z o.o.  

z siedzibą w Kostrzynie 

 

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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). 

1. Dane Administratora: 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w szczególności: imię, nazwisko, stanowisko, telefon, 

e-mail, nazwa firmy, profil osobowościowy, dalej jako: „Dane Osobowe”) jest Puratos Polska Sp. z o.o., ul. Żniwna 2,  

62-025 Kostrzyn, tel. + 48 61 6576363, e-mail: info@puratos.pl  Podstawa prawna przetwarzania: 

 

- jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą: 

Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej  – negocjowania i wykonywania 

umów umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie 

danych jest niezbędne do realizacji w/w celu), a także w celach: budowania relacji biznesowych, usprawnienia 

współpracy i w celach marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora Danych i 

spółek powiązanych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu 

realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych).  

- jeśli jest Pani/Pan pracownikiem kontrahenta (dostawcy i odbiorcy Administratora): 

Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej  – negocjowania i wykonywania 

umów pomiędzy Pana pracodawcą/zleceniodawcą a Administratorem, a także w celach: budowania relacji 

biznesowych, usprawnienia współpracy i w celach marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących 

usług Administratora Danych i spółek powiązanych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie Danych 

Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.  

3. Okres przechowywania: 

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej (okres współpracy 

handlowej aż do jej formalnego zakończenia), wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy 

przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych). 

 

4. Kategoria danych: 

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).  

 

5. Źródło danych: 

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w 

ramach której Pani/Pan funkcjonuje.  
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6. Odbiorcy: 

Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane do spółki Puratos N.V. z siedzibą w Groot - Bijgaarden oraz pozostałych 

podmiotów z Grupy Puratos, a także do naszych stałych kontrahentów - np. biuro rachunkowe, firmy IT, agencje 

marketingowe, kancelarie prawne, a także inne, przy pomocy których Administrator wykonuje umowy i realizuje swoje 

uzasadnione interesy.  

 

7. Przekazanie do państwa trzeciego: 

Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, w tym do Stanów Zjednoczonych oraz 

innych państw spoza EOG, w których mają swoje siedzimy podmioty z Grupy Puratos oraz w których podmioty z Grupy 

Puratos prowadzą swoje interesy. Każde przekazanie będzie dokonywane w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia 

(adekwatną decyzję / standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską). Jeśli chce Pani/Pan 

uzyskać kopię swoich danych osobowych lub dowiedzieć się o stosowanych zabezpieczeniach lub uzyskać informację o 

miejscu udostępnienia Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem wskazanym powyżej (pkt 1). 

8. Uprawnienia: 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Danych Osobowych w dowolnym momencie, w tym do: 
a. niezwłocznego sprostowania Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia 
niekompletnych Danych Osobowych;  
b. niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych; 
c. ograniczenia przetwarzania, jeżeli: 

i. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych Osobowych,  
ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu Danych Osobowych, 
iii. Administrator danych nie potrzebuje już Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu 
potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
iv. wniósł Pan / wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w 
szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego; 
e. przenoszenia Danych Osobowych, w tym do:  

i. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego) danych, które dostarczyła Pani / dostarczył Pan Administratorowi i ich przesłania innemu 
administratorowi; 
ii. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to 
technicznie możliwe; 
 

9. Profilowanie: 

Administrator może stosować profilowanie do oceny niektórych Pani/Pana czynników osobowych, w szczególności do 

analizy lub prognozy aspektów dotyczących Pani/Pana osobistych preferencji, zainteresowań, cech osobowościowych.  
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The rules on processing of personal data by Puratos Polska Sp. z o.o. based in Kostrzyn 

GDPR - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). 

1. Controller’s Data: 

We inform that the Controller of your Personal Data (especially: name, surname, position, telephone number, e-mail, 
company’s name, personality profile, hereinafter: ‘Personal Data’) Data is Puratos Polska Sp. z o.o., ul. Żniwna 2, 62-025 
Kostrzyn, tel. + 48 61 6576363, e-mail: info@puratos.pl. 

2. Legal Basis for processing:  

- if you are an entrepreneur – your Personal Data are processed so as to realize business cooperation – 
negotiating and performing contracts between you and Controller (as referred in article 6 (1) b GDPR – processing of 
Personal Data is necessary for realization of the abovementioned purposes) but also for launching business relations, 
improving cooperation and for the marketing purposes, i.e. sending business information concerning Controller’s and 
affiliated entities’ services (as referred in article 6 (1) f GDPR -  processing is necessary for the purposes of the 
legitimate interests pursued by the Controller). 

- if you are a Contracting Partner’s employee (Controller’s supplier or receiver)- your Personal Data are 
processed so as to realize business cooperation – negotiating and performing contracts between your 
employer/principal and Controller) but also for launching business relations, improving cooperation and for the 
marketing purpose, i.e. sending business information concerning Controller’s and affiliated entities’ services (as 
referred in article 6 (1) f GDPR -  processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the 
Controller). 

3. The Storage Period: 

Your Personal Data will be processed for the period necessary for realization of the abovementioned purposes (period 
of business cooperation until its official termination), extended by the time referred to in relevant legal acts (limitation 
periods and periods of obligatory tax documentation storage). 

4. Categories of Data: 

The Processed Data are common Personal Data (these are not specific category data). 

5. Sources of Personal Data: 

Your Personal Data were obtained directly from you, from website and/or from a person from an organization for which 
you work. 

6. Recipients: 

Your Personal Data are transferred to Puratos N.V. based in Groot – Bijgaarden and other Puratos Group affiliates but 
also to our regular contract providers – e.g. accounting office, IT office, marketing agencies, legal offices and other 
entities that help Controller to perform its contracts and realize its justified interests. 
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7. Transfer to third countries: 

Controller may transfer your Personal Data to third country, including United States and other non-EEA countries where 
Puratos Group subjects have their legal seats and where they have their interests. Each transfer will be made on the 
basis of proper protection measures (appropriate decision/ European Commission standard protection clauses). If you 
would like to receive a copy of your Personal Data or to know more about protection measures or to receive 
information on a place where your Personal Data are transferred do not hesitate to contact us (address in paragraph 1).   

8. Rights: 

You have a right to request an access to Personal Data in any moment including right to: 

a. rectify Personal Data that are inaccurate but also to complete Personal Data, 
b. erase your Personal Data without undue delay, 
c. restrict the processing, if: 

i. you contest the accuracy of your Personal Data, 
ii. the processing is unlawful but you oppose the erasure of the Personal Data, 
iii. the Controller no longer needs your Personal Data for the purposes of the processing, but they are required      by 
the data subject for the establishment, exercise or defense of legal claims, 
iv. you objected to processing pending the verification whether the legitimate grounds of the Controller override 
those of the data subject, 

d. object to processing of your Personal Data pursuant to article 6 (1) f GDPR, in particular for direct marketing 
purposes, 
e. data transfer, ie.: 

i. the right to receive the Personal Data which you provided to the Controller, in a structured, commonly used   and 
machine-readable format and have the right to transmit those data to another Controller, 
ii. have the Personal Data transmitted directly from one Controller to another, where technically feasible, 

f. file a complaint to the supervisory authority, in particular in a Member State where you have your habitual residence, 
workplace or a place of an alleged infringement, if you think that data processing infringes GDPR. 
 
9. Profiling: 

Controller may profile your Personal Data to evaluate some of your personal factors, especially to analyze or estimate 
aspects of your personal preferences, interests and personality features.  
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