Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. dla
Klientów i Kontrahentów Spółki oraz ich pracowników
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie danych, dalej: Rozporządzenie), informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana
danych osobowych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A.
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”, Spółka), adres: ul.
Theodora Wulffa 18, 85-862 Bydgoszcz, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000006791, sąd rejestru: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 5540310422, nr REGON:
091129384, kapitał zakładowy: 15.293.980,00 zł. Jesteśmy częścią grupy kapitałowej PGZ
spółka akcyjna.
2. Jak skontaktować się z administratorem danych?
Może się Pani/Pan skontaktować z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana
danych osobowych. Komórką wyznaczoną do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych
jest Dział Jakości i Audytu tel. 52/374 83 35, e-mail:ochronadanych@nitrochem.com.pl
3. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez
Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM”, realizowania zawartych przez Spółkę umów, kontaktów
z klientami, kontrahentami i dostawcami. Szczegółowy zakres przetwarzanych przez nas
danych osobowych jak i podstawa prawna ich przetwarzania może być zróżnicowana
w zależności od tego w jakim celu je przetwarzamy. Ponadto Państwa dane osobowe
przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z działalnością spółki w ramach grupy
kapitałowej, zależności kapitałowych wynikających z przepisów prawa w szczególności
kodeksu spółek handlowych, ustawy o krajowym rejestrze sądowym, statutu spółki, czy ustawy
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Państwa dane są przetwarzane dla
wewnętrznych celów administracyjnych, w tym raportowanie, wykonywanie obowiązków
sprawozdawczych i na potrzeby wewnętrzne grupy kapitałowej.
A. Dane osobowe potencjalnych Klientów oraz Kontrahentów Spółki
Przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych, którzy są potencjalnymi Klientami
Spółki jak również potencjalnymi dostawcami, podwykonawców, zleceniobiorców lub
usługodawców, którzy mogą świadczyć w przyszłości usługi na rzecz Spółki. W takim
przypadku proces przetwarzania danych rozpoczyna się przed formalnym
nawiązaniem współpracy i obejmuje poszukiwanie kontrahentów, rozmowy
i negocjacje gospodarcze czy też przygotowanie lub złożenie oferty. Dane te
przetwarzane są w celu nawiązania współpracy gospodarczej oraz zawarcia umowy.
Jeżeli zalicza się Pani/Pan do tej grupy i to Pani/Pan wychodzi z propozycją nawiązania
współpracy ze Spółką, dane są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b)
Rozporządzenia, który mówi o tym, że administrator może przetwarzać dane osobowe
m.in. gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
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przed zawarciem umowy. W przypadku gdy inicjatywa zawarcia umowy i rozpoczęcia
współpracy gospodarczej wychodzi od Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM”,
przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f)
Rozporządzenia, który mówi o możliwości przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Nawiązywanie
współpracy
z klientami,
kontrahentami,
dostawcami,
podwykonawcami, usługodawcami lub zleceniobiorcami jest właśnie takim prawnie
uzasadnionym interesem Spółki.
B. Dane osobowe Klientów oraz Kontrahentów Spółki
Przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi
współpracujemy - takich jak osoby fizyczne nabywające nasze produkty lub usługi,
dostawcy zleceniobiorcy, usługodawcy świadczący usługi na rzecz Spółki czy też
podwykonawcy. Jeżeli jest Pani/Pan osobą z tej grupy, przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych następuje na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia,
który mówi o możliwości przetwarzania danych osobowych jeżeli jest to niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
Ponadto, możemy przetwarzać dane osobowe naszych Klientów lub Kontrahentów
w celach związanych z realizacją obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami
prawa, np. prawa podatkowego. W takim przypadku przetwarzanie danych
osobowych następuje na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia.
W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, takich jak dochodzenie roszczeń
czy też obrona przed roszczeniami. W takim przypadku podstawą do przetwarzania
danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, który wskazuje na
możliwość przetwarzania danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów administratora. . Podczas przetwarzania danych osobowych
na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym
uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością.
C. Dane osobowe pracowników i współpracowników Klientów lub Kontrahentów
Spółki
Przetwarzamy również dane osobowe pracowników lub współpracowników naszych
Klientów oraz Kontrahentów (dostawców, usługodawców, zleceniobiorców,
podwykonawców), a także potencjalnych Klientów lub Kontrahentów np.
pracowników spółek, z którymi prowadzimy rozmowy dot. zawarcia umowy, jesteśmy
związani umowami lub prowadzimy wymianę handlową. Jeżeli jest Pani/Pan taką
osobą, to informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu
nawiązania współpracy z Pani/Pana pracodawcą lub zleceniodawcą lub wykonania
zawartej pomiędzy nim a Spółką. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim
przypadku informacje konieczne do obsługi współpracy oraz kontaktu z Kontrahentem,
np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu lub zmianie
danych kontaktowych. Stanowi to prawnie uzasadniony interes Zakładów
Chemicznych „NITRO-CHEM”, a przetwarzanie danych następuje na podstawie
przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania
danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora lub do podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, np.
przygotowania projektu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
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4. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący czas:
A. Dane przetwarzane w celu prowadzenia negocjacji handlowych, składania ofert itp.
W przypadku gdy prowadzone są negocjacje dotyczące zawarcia umowy ze Spółką –
przez okres trwania tych rozmów oraz przez okres do roku od dnia ich zakończenia,
przy czym w sytuacji gdy współpraca ze Spółką zostanie nawiązana, będą one
przetwarzane zgodnie z postanowieniem wskazanym w pkt 4 b.
B. Dane przetwarzane w przypadku prowadzenia współpracy gospodarczej
W przypadku gdy jest Pani/Pan stroną umowy zawartej ze Spółką – przez okres
obowiązywania tej umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń
z niej wynikających, z reguły wynoszący 3 lata po zakończeniu współpracy. Dane
w zakresie rozliczeń finansowych przechowywane są przez okres 5 lat od dnia
zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do wystawienia dokumentów
księgowych lub dokonania operacji finansowych, zgodne z treścią przepisów
podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie danych osobowych zawartych
w dokumentach podlegających archiwizacji na podstawie przepisów prawa
C. Dane pracowników Klientów lub Kontrahentów
W przypadku gdy jest Pani/Pan pracownikiem lub współpracownikiem naszego Klienta
lub Kontrahenta, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania
współpracy z danym Klientem lub Kontrahentem oraz do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń wynikających z takiej współpracy, z reguły wynoszący 3 lata
po zakończeniu współpracy.
5. Komu mogą zostać przekazane Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym, takim jak:
A. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, świadczący usługi na rzecz Spółki,
B. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną lub
pomoc z zakresu podatków i rachunkowości,
C. podmioty świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
mienia,
D. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
E. innym Kontrahentom lub podwykonawcom uczestniczącym w procesie wykonywania
umowy,
F. innym spółkom grupy kapitałowej PGZ w ramach jej działalności.
6. Jakie przysługują Pani/Panu prawa, związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Ma Pani/Pan prawo do:
A. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
B. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych,
C. żądania usunięcia danych osobowych,
D. żądania przeniesienia danych osobowych
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E. w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora - wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych.
Ponadto, w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
7.

Pozostałe informacje
Odmowa podania danych może skutkować niemożnością zawarcia lub wykonania umowy ze
Spółką.
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa
trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
Jednakże Państwa dane mogą zostać przesłane poza EOG klientowi, dostawcy lub
kontrahentowi Spółki, jeżeli wymaga tego realizacja obowiązków na podstawie umowy
zawartej pomiędzy Spółką, a Kontrahentem lub (ii) podmiotom będących dostawcami
systemów informatycznych oraz usług hostingowych.
Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Spółka wprowadzi
odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest
przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Spółka może przykładowo skorzystać
z umowy o powierzenie przetwarzania danych z odbiorcą na podstawie standardowych klauzul
ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie
nastąpi na teren jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie
odpowiedniej ochrony danych osobowych
Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Niniejsza informacja została zaktualizowana dnia 17.07.2020 r. i może podlegać dalszym zmianom.
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