
Informacja dla osób, z którymi prowadzimy korespondencję lub pracowników i 

współpracowników naszych kontrahentów lub dostawców 

 

Prowadząc z Panem/Panią korespondencję lub współpracując z Pani/Pana pracodawcą bądź 

kontrahentem możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. 

 

Ma Pani/Pana prawo wiedzieć, dlaczego przetwarzamy te dane.   

 

Poniżej informujemy Panią/Pana o tym na podstawie obowiązku informacyjnego przewidzianego 

w art. 13 i 14 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 (dalej jako 

„RODO”). 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przy ul. 

Postępu 20 (05-080 Izabelin), posiadająca numer REGON: 017427662, numer NIP: 1181624643 

oraz numer KRS: 0000092741. (adres mailowy: info@kgl.pl) (dalej jako „KGL”). 

 

2. Informacje na temat inspektora ochrony danych osobowych  

W KGL nie powołano inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 

4 rozporządzenia RODO. 

 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane są przez KGL w celu: 

a) udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas przez Panią/Pana pytanie (np. zapytanie 

ofertowe), lub 

b) wykonania umowy zawartej pomiędzy KGL a Pani/Pana pracodawcą lub 

współpracownikiem (dalej jako Umowa) albo podjęcia działań na żądanie Pani/Pana 

pracodawcy lub współpracownika przed zawarciem takiej umowy, lub 

c) jest to niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na KGL, lub 

d) jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony interes KGL, jakim jest ustalenie, 

dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia 

właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub  

b) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub  

c) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub  

d) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

 

4. Przetwarzanie danych poza EOG 
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim 

Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby natomiast taki transfer danych osobowych miał się 

odbyć – co może się zdarzyć m. in. w związku z ewentualnym korzystaniem z rozwiązań 

informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum 

obsługi zlokalizowane poza EOG – KGL zapewni mechanizm legalizujący transfer zgodnie z 



prawem Unii Europejskiej i zapewniający gwarancje ochrony danych osobowych. Osoby, których 

danych osobowych to dotyczy, zostaną poinformowane o planowanym transferze. 

 

5. Odbiorcy danych przetwarzanych przez KGL  

Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie 

KGL, takim jak podmioty zaangażowane w rozwój spółki (np. kancelarie prawne, firmy 

audytorskie), instytucje określone przez przepisy prawa, nasi podwykonawcy i usługodawcy 

(podmioty przetwarzające). Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty 

upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku udostępnienia 

lub powierzenia danych takim podmiotom KGL zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.  

6. Okres przechowywania danych 

W przypadku niezawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KGL  do 

momentu zakończenia negocjacji dotyczących jej zawarcia. W przypadku zawarcia Umowy, 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez KGL do momentu: 

a) przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy lub  

b) przedawnienia roszczeń wynikających z czynności prawnych, które zostały dokonane na 

podstawie Umowy lub  

c) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w 

szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.  

Po upływie okresu przetwarzania dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną 

przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą. 

 

7. Prawa podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od KGL dostępu do danych osobowych oraz ich 

sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo 

do przenoszenia danych osobowych. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych. 

 

7. Informacja o źródle danych i dobrowolności podania danych 

Jeśli Pani/Pana danych osobowych nie otrzymaliśmy od Pani/Pana, to otrzymaliśmy je  od 

Pani/Pana pracodawcy lub kontrahenta pracodawcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

ale konieczne w celu identyfikacji, możliwości zawierania oraz wykonywania umów. 

Możemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: 

a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości 

i inne dane zamieszczone na dokumencie tożsamości, stanowisko służbowe), 

b) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny/zamieszkania). 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Informujemy, że przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie podlegają one 

profilowaniu i nie jest stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 


