
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuj , i : 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:  

Spó ka Restrukturyzacji Kopal  S.A. w Bytomiu 

ul. Strzelców Bytomskich 207 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spó ce Restrukturyzacji Kopal  S.A. w Bytomiu : 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Gabriel wi tek 

iod@srk.com.pl 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s  w celu zapewnienia bezpiecze stwa osób i mienia  w naszej 

Spó ce  na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO (UE): 

 Przetwarzanie jest niezb dne do wykonania umowy, której stron  jest osoba, której dane dotycz , lub 

do podj cia dzia  na danie osoby, której dane dotycz , przed zawarciem umowy. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s  w celu zapewnienia komunikacji pomi dzy stronami, analizy 

rynku i opracowywania strategii i prognoz, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (UE): 

 Przetwarzanie jest niezb dne do celów wynikaj cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 

przez administratora lub przez stron  trzeci . 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s  w celu:  

 spe nienia wymaga  prawnych w obszarze ksi gowo ci; 

 przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pe nomocnictw; 

 weryfikacji i zapewnienie niezb dnych uprawnie  oraz kwalifikacji; 

 weryfikacja wniosków zakupowych, przetargowych 

 Podstaw  prawna przetwarzania danych osobowych dla powy szych czynno ci jest art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO (UE):  

 Przetwarzanie jest niezb dne do wype nienia obowi zku prawnego ci cego na administratorze.  

Podstawowymi aktami prawnymi reguluj cymi przedmiotow  kwesti  jest: 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych,  Kodeks Karny, Kodeks Cywilny, Ustawa Prawo zamówie  

publicznych, Ustawa o rachunkowo ci, Rozporz dzenie Ministra w sprawie protoko u post powania o udzielenie 

Zamówienia Publicznego, Ustawa o dost pie do informacji publicznych. 



 
 

 Odbiorc  Pani/Pana danych osobowych mog  by : 

Firmy wiadcz ce us ugi teleinformatyczne. 

Firmy wiadcz ce us ugi bankowe. 

Firmy wiadcz ce us ugi ubezpieczeniowe. 

Firmy wiadcz ce us ugi doradztwa. 

Firmy wiadcz ce us ugi audytorskie. 

Pani/Pana dane osobowe b  przetwarzane w okresie obowi zywania umowy oraz 6 lat po zako czeniu 

umowy. Planowany termin zako czenie przetwarzania danych osobowych mo e zosta  wyd ony o czas obs ugi 

roszcze  pomi dzy stronami umowy.  

Posiada Pani/Pan prawo dost pu do tre ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni cia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do w ciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, i  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych narusza przepisy ogólnego 

Rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

Podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowi zana do ich 

podania, a konsekwencj  niepodania danych osobowych b dzie brak mo liwo ci spe nienia obowi zku prawnego 

ci cego na Administratorze Danych oraz brak mo liwo ci podj cia dzia  niezb dnych do zawarcia umowy, 

realizacji zlecenia, zakupu. 


