POLITYKA PRYWATNOŚCI ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach
przetwarzania danych osobowych jest Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie,
ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS 0000068788, kapitał zakładowy 26 250 000,00 zł (w całości wpłacony), zidentyfikowana dla
celów podatkowych pod NIP: 8320003932 oraz dla celów statystycznych pod numerem Regon:
730001900 (dalej: Administrator).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: iod@wartasa.com.pl lub drogą pocztową pod adresem siedziby Administratora. Aby uzyskać
więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do nas:
 na adres e-mail: iod@wartasa.com.pl
 lub na adres pocztowy: Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17,
98-355 Działoszyn.
Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej. Przetwarzanie danych osobowych to każda czynność na danych osobowych, niezależnie od
tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie,
utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Administrator przetwarza dane osobowe w różnych celach,
w zależności od relacji prawnej łączącej go z podmiotem danych. W zależności od celu, zastosowanie
mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania
oraz okresy przechowywania. W każdym jednak przypadku dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora zgodnie z przepisami prawa, wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych
w Cementowni „Warta” S.A. oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym.
Co to jest RODO?
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) -dalej: RODO, to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony
danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można przeczytać na stronie. RODO
w większym stopniu niż dotychczas obowiązujące przepisy, kładzie nacisk na informowanie osób, jakie
ich dane są przetwarzane, w jakim celu to się dzieje i jakie prawa im przysługują. Rozporządzenie
RODO obowiązuje w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.
Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Cementownia
„Warta” S.A. jest Administratorem i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków,
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w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane
dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskał z innych źródeł np. od pracodawcy,
zleceniodawcy, mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa) oraz podmiotów
współpracujących z Administratorem, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów:
CEIDG, KRS). Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach,
w tym również poprzez umieszczenie niniejszej Polityki oraz Klauzul informacyjnych na stronie
internetowej Administratora.
Ponadto pragniemy podkreślić, że Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny
z prawem, rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, a dane są zbierane wyłącznie
w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z działalnością Administratora. Ponadto
Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które są stosowne i adekwatne do określonego
celu przetwarzania, a zakres przetwarzania jest ograniczony do osiągnięcia celów, dla których zostały
zebrane. Poszanowanie prawa do prywatności jest dla Administratora sprawą priorytetową i w związku
z tym Administrator przetwarza dane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, w szczególności
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem. W celu zwiększenia efektywności ochrony danych osobowych
dokonano połączenia różnych zabezpieczeń w sposób umożliwiający stworzenie kilku warstw
ochronnych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ochrona danych osobowych jest
realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe
i aplikacje. Zaznaczyć należy, że dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez
Administratora, albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora
Dane osobowe przetwarzamy zawsze w określonym celu, zależnym od relacji prawnej łączącej nas
z podmiotem danych. W szczególności przetwarzamy dane osobowe w celu nawiązania współpracy,
w tym składania/zbierania ofert (marketingu), zawierania i realizacji umów, zabezpieczenia roszczeń
wynikających z umów sprzedaży zawieranych z klientami (w tym przyznawania limitów kredytowych,
czy ustanawiania innych zabezpieczeń jak np. hipoteka, zastaw, poręczenie, weksel), rejestracji ruchu
osobowego i identyfikacji osób wchodzących na teren Administratora, ewidencji korespondencji,
przyjmowania i udzielania odpowiedzi na pytania, skargi i wnioski oraz prowadzenia dalszej
korespondencji w tym zakresie, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń
reklamacyjnych, rozliczeń finansowych w tym wystawiania dokumentów księgowych, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia (w tym monitoring wizyjny), a ponadto ciążących
na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a Rodo – w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (w tym wyrażonej w formie wyraźnego działania) , art. 6
ust. 1 lit. b Rodo – zawarta umowa i czynności zmierzające do jej zawarcia, art. 6 ust. 1 lit. c Rodo tj.
przepisy prawa w zakresie spełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, art. 6 ust.
1 lit. f – uzasadniony interes Administratora (np. marketing, nawiązanie współpracy, oferta, rejestracja
ruchu osobowego, ochrona osób i mienia, dochodzenie roszczeń).
Dbamy o to, by każdorazowo poinformować w tym zakresie każdą osobę, której dane osobowe
przetwarzamy jako Administrator danych, mając na uwadze to, aby nasze wyjaśnienia tych kwestii
były jak najbardziej jasne i konkretne. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, każdorazowo informujemy o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. W każdym przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora danych, bierzemy pod uwagę zarówno nasz interes, jak
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i potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą, a przede wszystkim prawa tej osoby wynikające
z przepisów o ochronie danych osobowych.
Prawa wobec Cementowni „Warta” S.A. w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i informujemy, że wszystkie osoby,
których dane przetwarzamy posiadają prawo dostępu do danych, ich sprostowania w sytuacji, gdy są
one nieprawidłowe oraz usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, jak również
ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Ponadto osoba,
której dane dotyczą ma prawo do ich przenoszenia, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit.
b; oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f). Osoba, której
dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na nią wpływa. W przypadku przetwarzania danych osobowych na
podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym
prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w taki sposób, w jaki jej
udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru
kontaktowego do wycofania zgody, wystarczającym będzie przesłanie do nas maila na adres:
iod@warta.com.pl albo złożenie lub wysłanie pisma na adres: Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą
w Trębaczewie, przy ul. Przemysłowej 17, 98-355 Działoszyn. W związku z przetwarzaniem przez
Cementownię „Warta” S.A. danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
Odbiorcy danych osobowych. Czy przekazujemy dane do państw trzecich
Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają bądź zobowiązują nas do
tego przepisy prawa. W takich przypadkach przekazujemy dane osobowe podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa (np. organom administracji publicznej), podmiotom współpracującym
z Administratorem, w tym podmiotom z którymi zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w których przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony
danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności
i bezpieczeństwa. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które
Cementownia „Warta” S.A. przetwarza jako Administrator mogą być podmioty i osoby działające na
zlecenie oraz w imieniu Cementowni „Warta” S.A., np. w zakresie usług: informatycznych,
administracyjnych, finansowych, ubezpieczeniowych (w tym TU Euler Hermes SA oraz Euler Hermes
Collections Sp. z o.o.), prawnych, doradczych, audytorskich, konsultingowych, statystycznych,
transportowych, kurierskich oraz ochrony osób i mienia. Nie przekazujemy danych osobowych do
państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru
przepływu danych w ramach serwisu Facebook (publikacja wizerunku na podstawie udzielonej zgody).
Serwis Facebook może przekazywać dane poza teren EOG. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook
posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku podmiotów posiadających certyfikat
Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE – USA).
Okres przetwarzania danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny
i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze,
Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów,
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dla których zebrano dane lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym
prawem. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od celu oraz podstawy
prawnej, stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Stosownie do tego
informujemy, że:
1) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres
przetwarzania trwa do czasu realizacji celu lub do czasu wycofania zgody (w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem); zastrzegamy sobie jednak prawo przetwarzania danych po
cofnięciu zgody w zakresie dotyczącym dochodzenia ewentualnych roszczeń lub jeżeli przepisy
prawa obligują nas do retencji danych;
2) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi
na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te
przepisy;
3) w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu
(np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, czas ustania obowiązywania oferty) lub
do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, dalszemu takiemu
przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
4) w przypadku zawartej umowy okres przetwarzania danych trwa do czasu zakończenia
wykonywania umowy, uregulowania należności i przedawnienia wszelkich roszczeń, dłużej zaś
w przypadku trwającego sporu, procesu reklamacyjnego, postępowania sądowego lub
administracyjnego do czasu zakończenia tych postępowań i przedawnienia wszelkich roszeń.
5) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, dane będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane,
uwzględniając przy tym zasady retencji przetwarzania danych osobowych obowiązujące
u Administratora.
Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym w formie profilowania.
Administrator - Cementownia „Warta” S.A.
w Trębaczewie
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