
Polityka Prywatności Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A. 
 
 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A., z siedzibą przy ul. Hutniczej 

4, 81-963 Gdynia (zwany dalej Administratorem).  

2. Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod wyżej wskazanym adresem jego siedziby, za 

pomocą adresu e-mail: biuro@pbuch.com.pl lub telefonicznie pod numerem 58 623 30 81.  

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień może się Pani/Pan skontaktować z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych, za pomocą adresu e-mail: rodo@pbuch.com.pl, 

telefonicznie pod numerem 58 623 34 54, a także listownie pod adresem Administratora (z dopiskiem RODO).  

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

a. zawarcia oraz realizacji umów między Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
b. obsługi kierowanych do nas zapytań i zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
c. wypełnienia obowiązku prawno-podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (art. 106b ustawy o podatku od towarów i usług), 
d. realizacji zlecenia transportu zamawianych towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
e. dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań związanych z procesem windykacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
f. realizacji działań marketingu bezpośredniego produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie, w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

umowa lub przepis prawa (wymóg ustawowy). Konsekwencją nie podania danych osobowych może być uniemożliwienie 

Administratorowi realizacji celów wskazanych w pkt 4.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:  

a. dostawcom systemów informatycznych; 

b. podmiotom świadczącym usługi korespondencyjne i transportowe, w celu transportu zakupionego towaru oraz dostarczania 

dokumentów, w tym faktur; 

c. firmom lub kancelariom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń; 

d. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

e. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do Spółki z żądaniem 

udostępnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną.  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  

a. przez okres niezbędny do zawarcia umowy oraz jej wykonania;  

b. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń - do czasu ich ustawowego wygaśnięcia;  

c. po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

a. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b. na podstawie art. 16 RODO - prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych – w 

przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c. na podstawie art. 17 RODO - prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;  

d. na podstawie art. 18 RODO - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

e. na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;  

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza 

postanowienia RODO.  

9. Prawo do:  

a. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO przysługuje, gdy 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, za wyjątkiem, gdy podstawą 

prawną jest uzasadniony interes Administratora. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 
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