INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PODMIOTY TWORZĄCE KONSORCJUM
I. Administrator Danych Osobowych :
1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są :
a) Zbigniew Wnuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Zbigniew Wnuk – Lider
Konsorcjum, ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/22, 42-217 Częstochowa, NIP
9490287662, Regon 150235391
b) Spółka Przedsiębiorstwo Usług Górniczych i Budowlanych - Bud Sp. z o.o. –
Członek Konsorcjum, z siedzibą w Częstochowie przy ul. M. SkłodowskiejCurie 27/20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000015466,
posiadającą nr NIP 5732325460, Regon 151483228,
zwani dalej Uczestnikami Konsorcjum.
2. Ze Współadminstratorami można się skontaktować pod wskazanymi wyżej adresami
korespondencyjnymi lub pod adresem poczty elektronicznej biuro@pphuwnuk.pl.
II. Cele i podstawy przetwarzania :
1. W przypadku, gdy jesteście Państwo Kontrahentem Uczestników Konsorcjum,
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz
okres jej realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Uczestnikach Konsorcjum w
związku z realizacją zawartych przez nich umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w
tym sprzedaży wierzytelności przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) weryfikacji wiarygodności kontrahenta, tj. realizacji niezbędnych działań w postaci
oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed
zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania umowy, lub rozszerzeniu
zakresu umowy. 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 poprzednim 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),
e) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na
potrzeby wewnętrzne przez okres wskazany w lit. a, b i c. (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
2. W przypadku, gdy jesteście Państwo pracownikiem/współpracownikiem Kontrahenta
Uczestników Konsorcjum, będziemy przetwarzać następujące Państwa dane osobowe:
a) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko),
b) dane kontaktowe (np. adres e-poczty, numer telefonu i/lub numer telefaksu),
2.1 Państwa dane osobowe zostały przekazane (udostępnione) nam przez Państwa
pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie ( Kontrahenta
Uczestników Konsorcjum ) w związku z zawieraniem z nami umowy, jak również
wykonywaniem przez Kontrahenta Uczestników Konsorcjum umowy zawartej z nami.
2.2 Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:
a) zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania umowy z Kontrahentem
Uczestników Konsorcjum, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz okres jej

realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Uczestnikach Konsorcjum w
związku z realizacją zawartych przez nich umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c
RODO)
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w
tym sprzedaży wierzytelności przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia
potencjalnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na
potrzeby wewnętrzne przez okres wskazany w lit. a, b i c. (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f RODO).
III. Przysługujące Państwu prawa:
1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przeniesienia danych,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do dostępu do zasadniczych ustaleń pomiędzy Współadministratorami,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
i ) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. W celu realizacji wymienionych praw, prosimy aby Państwo zgłosili przysługujące
żądania:
a) pisemnie pod adres: PPHU Zbigniew Wnuk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/22, 42-217
Częstochowa.
b) pocztą elektroniczną pod adres: biuro@pphuwnuk.pl.
3. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z przysługujących praw, to prześlemy Państwu w tej
sprawie nasze stanowisko nie później, niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
V. Przewidywani odbiorcy Państwa danych osobowych :
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Współadministratora (usługodawcy z zakresu m.in.
usług księgowo-kadrowych, prawnych, doradczych, IT, spedycyjnych i przewozowych)
podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu
dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz), podmioty, które
nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa
zobowiązań na podstawie umowy, podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w
szczególności sądy i organy państwowe).

