
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z 

RODO 

 

Szanowni Państwo,  

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać postanowienia Rozporządzenia 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 (RODO).  

Mając na uwadze treść obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w niniejszym 

dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, celu 

przetwarzania tych danych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów 

danych związanych z przetwarzaniem ich danych. 

 

DANE OSOBOWE I SPOSOBY ICH PRZETWARZANIA 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda 

czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany 

czy nie, przetwarzaniem danych jest ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, porządkowanie,  

modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.  

 

ZASTOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Z.U.H. 

„RODAM” Sp. z o.o. oraz  Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i 

przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. 

oraz Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której 

dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. Z.U.H. 

„RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. realizują swoje obowiązki w obu przypadkach, 

określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. 

 

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH 

Zakład Usługowo-Handlowy „RODAM” Sp. z o.o., ul. Batkowska 5, 88-100 Inowrocław;  

NIP: 556-277-88-88, Regon 381922336 

oraz 

Zakład usługowo-Handlowy „INOWAP” Sp. z o.o., ul. Batkowska 5, 88-100 Inowrocław;  

NIP: 556-277-88-94, Regon 381922744 

 

 

 



PODSTAWY PRAWNE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW 

Dane osobowe zbierane przez Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. oraz Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. są 
pozyskiwane w celu wykonania sprzedaży. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na 
podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych. Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. 
„INOWAP” Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów jak również klientów potencjalnych. 
Dane osobowe są przetwarzane w systemie informatycznym, którym posługuje się Z.U.H. „RODAM” 
Sp. z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. Dane osobowe obejmują m.in.: imię i nazwisko/ nazwę firmy, 
osobę kontaktową, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Ponadto, w 
przypadku klientów, którzy zawarli z Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. umowy, 
przetwarzamy również dane dotyczące płatności. Wszystkie dane osobowe kontaktów biznesowych 
mogą być ujawnione pracownikom Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. po 
wcześniejszym wydaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacji o zachowaniu 
poufności. Wykorzystywanie w/w danych przez pracowników jest wykonywane w celu prowadzenia 
działalności handlowej, usprawiedliwionym interesie Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. 
z o.o. oraz  obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. 
 

CZAS PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W przypadku gdy Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. przetwarza dane 

osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez 

użytkownika bądź do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora wynikających 

z umowy. 

Dane zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. 

„INOWAP” Sp. z o.o. będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania 

danych wynikających z przepisów prawa.  

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W 

takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia 

i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i 

Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. stosuje w tym celu umowy powierzenia danych osobowych przez co ma 

kontrolę nad tym w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu zostały powierzone dane 

określonych kategorii- dane te przetwarza.  

Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. nie przekazuje danych do państw trzecich.  

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Z.U.H. „RODAM” Sp. 

z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. jako administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Na wniosek osoby zainteresowanej, administrator dostarczy 

kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, a wszelkie zmiany które mają zostać 

wprowadzone na danych osobowych należy kierować poprzez wysłanie maila na adres: 

biuro@wapno-kruszywo.pl  



W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne maja prawo w 

dowolnej chwili i w łatwy sposób wycofać lub usunąć zgodę. W tym celu zachęcamy do napisania, 

krótkiego maila informującego nas, o wycofaniu lub usunięciu zgody na adres: 

biuro@wapno-kruszywo.pl  

Niemniej jednak z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą 

już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. 

„INOWAP” Sp. z o.o.. 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. 

mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO. 

W celu skorzystania z powyższych praw zachęcamy Państwa do kontaktu bezpośrednio w siedzibie 

Zakładu, za pośrednictwem poczty lub telefonicznie, w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe: 

 

Zakład Usługowo- Handlowy „RODAM” Sp. z o.o. 

Ul. Batkowska 5 (punkt obsługi interesantów: ul. Bagienna, teren Ciech Soda Polska SA) 

88-100 Inowrocław  

Tel. (52) 353 72 37 

E-Mail: biuro@wapno-kruszywo.pl 

 

Zakład Usługowo-Handlowy „INOWAP” Sp. z o.o. 

Ul. Batkowska 5 (punkt obsługi interesantów: ul. Bagienna, teren Ciech Soda Polska SA) 

88-100 Inowrocław 

Tel. (52) 353 72 37 

E-Mail: biuro@wyburzenia-kruszywo.pl 

 

Z.U.H. „RODAM” Sp. z o.o. i Z.U.H. „INOWAP” Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby 

przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem i dostępem.  

 


