
                                                      
 
 

 
 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – KLIENT, 
KONTRAHENT 
W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 i 14 RODO, prosimy o zapoznanie 
się z informacją Administratora Danych Osobowych.  
 
Co to jest RODO? 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, 
który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można 
przeczytać na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri= CELEX% 3A32016R0679. 

RODO. 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.  
 
Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem Państwa 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 Krajowego Rejestru 
Sądowego 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. 
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  

przy ul. Przemysłowej 17, 98-355 Działoszyn. 
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu nawiązania współpracy, w tym składania/zbierania ofert, 
zawierania i realizacji umów, zamówień (w tym umów transportowych i przewozowych), prawidłowego 
dokonywania transakcji handlowych i świadczenia usług, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, 
obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, rozliczeń finansowych w tym wystawiania dokumentów księgowych, 
a ponadto ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących 
przepisów.  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Cementownię „Warta” S.A. jest uzasadniony 
interes Administratora (nawiązanie współpracy, oferta) lub/i zawarta z Państwem umowa a ponadto 
przepisy prawa w zakresie spełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. 
Prawa wobec Cementowni „Warta” S.A. w zakresie przetwarzanych danych osobowych. 
Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i informujemy, że  
posiadają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich 
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
W związku z przetwarzaniem przez Cementownię „Warta” S.A. danych osobowych można wnieść 
skargę do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce. 
Komu udostępniamy dane osobowe? 
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. ustawy Prawo zamówień publicznych), 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  
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i osoby działające na zlecenie oraz w imieniu Cementowni „Warta” S.A., np. w zakresie usług: 
informatycznych, administracyjnych, finansowych, prawnych, doradczych, audytorskich, 
konsultingowych, statystycznych, transportowych, kurierskich oraz ochrony osób i mienia. Nie 
przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych 
Źródło pochodzenia danych. 
Państwa dane mogą pochodzić od pracodawcy, zleceniodawcy, mocodawcy (w przypadku udzielonego 
pełnomocnictwa), a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: CEIDG, KRS). 
Jak długo przechowujemy dane osobowe? 
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy,  a także po jej 
zakończeniu w celach: 

 ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych  

i podatkowych, 

 zapobiegania nadużyciom i oszustwom,  
maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy. 
Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie? 
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania. 

 
 


