
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, iż: 

Administratorem Twoich danych osobowych jest PCC IT S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. 
Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 
skontaktować e-mailowo: iod.it@pcc.eu .  

 
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

1) zawarcia umowy i świadczenia na Twoją rzecz usług zgodnie z Regulaminem, w tym wypadku 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Tobą umowa na 
świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

2) umożliwienia Ci udziału w procesach zakupowych Administratora, w tym wypadku podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

3) dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, w tym wypadku podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez 
Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie swych roszczeń  (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO),  

4) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak wystawianie  
i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na 
reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa, w tym wypadku podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

5) tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym 
wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony 
interes realizowany przez Administratora polegający na planowaniu rozwoju usług i 
prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).   

2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia 
udziału w procesach zakupowych Administratora oraz zawarcia umowy i świadczenia na Twoją 
rzecz usług zgodnie z Regulaminem, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości współpracy z Administratorem. Brak wyrażenia zgody na umożliwienie Ci udziału  
w procesach zakupowych Administratora uniemożliwi Twój udział w tych procesach.  
 

3. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Ci 
prawo cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na 
adres poczty elektronicznej Administratora, a także poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w 
profilu Twojego konta w ramach Platformy Zakupowej Grupy PCC, z  tym, że wycofanie zgody nie  
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

 
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:  

1) zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną – przez czas trwania umowy, a po 
tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową,  
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2) wyrażonych zgód – do czasu cofnięcia zgody, a po takim cofnięciu przez okres przedawnienia 
ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do Administratora, 

3) dochodzenia lub obrony roszczeń – przez czas dochodzenia roszczeń lub obrony praw, 
4) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez czas wykonania 

obowiązków,  
5) tworzenia zestawień, analiz, statystyk – przez czas trwania umowy, a po tym czasie przez 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową.  
 

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą należycie upoważnieni pracownicy lub 
współpracownicy Administratora, podmioty upoważnione przez Ciebie, podmioty przetwarzające 
dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonaniu świadczonych usług, a także 
zajmujące się obsługą informatyczną procesów zakupowych oraz podmioty uprawnione 
przepisami prawa.  

 
6. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, ani danych osobowych 

dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków 
bezpieczeństwa. 

 

7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.  

 

8. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.  

 

9. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z 
Administratorem lub naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 1 
powyżej).   

 

10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Information about the processing of personal data 

According to art. 13 para. 1 and para. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and 
of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of 
personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC  "GDPR" 
(general regulation on data protection ) we would like to inform you that: 

The Personal Data Controller is PCC IT S.A. with headquarters in Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4 Street, 
56-120 Brzeg Dolny. 

The Personal Data Controller has appointed a Data Protection Supervisor. It is a person that you 
can contact in all matters relating to the processing of personal data and the use of rights related 
to data processing. You can contact the Supervisor by email: iod.it@pcc.eu . 

1. We process your personal data in order to: 
1) conclude a contract and provide services to you in accordance with the Regulations, in this 

case the legal basis for the processing of personal data is a contract for the provision of 
electronic services (Article 6 (1) (b) of the GDPR), 

2) allow you to participate in the Auctions, in this case the legal basis for the processing of 
personal data is your consent (Article 6 (1) (a) of the GDPR),  

3) investigate or defend any claims, in this case the legal basis for the processing of personal 
data is the legitimate interest of the Personal Data Controller in pursuing or defending his 
claims (Article 6 (1) (f)), 

4) fulfil the legal obligations of the Personal Data Controller, such as: issuing and storing 
invoices and accounting documents, replying to complaints within the time and form 
provided for by law, in this case the legal basis for the processing of personal data is the legal 
obligation incumbent upon the Personal Data Controller (Article 6 (1) c) of the GDPR), 

5) create summaries, analyses and statistics for internal needs of the Personal Data Controller, 
in this case the legal basis for the processing of personal data is the legitimate interest of the 
Personal Data Controller consisting in planning development of services and business 
operations (Article 6 paragraph 1 (f)).  

 

2. Providing personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the Personal Data 
Controller's procurement processes and to conclude a contract and provide services to you in 
accordance with the Regulations, and the consequence of not providing personal data will be the 
lack of possibility to establish cooperation with the Personal Data Controller. Lack of consent 
allowing you to participate in the Personal Data Controller's procurement processes will prevent 
your participation in these processes. 
 

3. To the extent that your personal data is processed on the basis of consent, you have the right to 
withdraw your consent at any time by sending a statement of withdrawal of consent to the 
Personal Data Controller’s email address, and by deselecting the appropriate field in your 
account profile on the PCC Rokita Procurement Platform, however, the withdrawal of consent 
will not affect the lawfulness of the processing of your personal data that has been made on the 
basis of consent before its withdrawal. 

4. Your personal data will be processed in the scope of: 
1) concluded contract for the provision of electronic services - for the duration of the contract, 

and after that for the period of prescription of any claims related to the contract, 
2) consents given - until the consent is withdrawn, and after such withdrawal by the 

prescription period of any claims vested in the Personal Data Controller and in relation to the 
Personal Data Controller, 

3) pursuing or defending claims - for the time of pursuing claims or defending rights, 
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4) performance of legal obligations imposed on Personal Data Controller - for the time of 
performing the duties, 

5) creating summaries, analyses, statistics - for the duration of the contract, and after that for 
the period of prescription of any claims related to the contract. 

 
 
5. Recipients of your personal data will be duly authorized employees or collaborators of the 

Personal Data Controller, entities authorized by you, entities processing data on behalf of the 
Personal Data Controller, participating in the performance of services provided, as well as IT 
services for procurement processes and entities authorized by law. 

 
6. The Personal Data Controller does not process specific categories of personal data or personal 

data regarding convictions or violations of law or related security measures. 
 

7. Your personal data is not transferred to countries outside the European Economic Area and to 
international organizations. 

 

8. Your personal data is not subject to automated decision making, including profiling. 
 

9. You have the right to access personal data, rectify it, delete or limit processing, the right to 
object to the processing, as well as the right to transfer personal data. To use the above rights, 
contact the Personal Data Controller or our Data Protection Supervisor (contact details are 
provided above). 

 

10. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body dealing with the protection of 
personal data, i.e. the President of the Office for Personal Data Protection. 
 

 

 


