
Klauzula informacyjna dla naszych Kontrahentów i ich pracowników / współpracowników / 

podwykonawców 

1. Administrator danych osobowych oraz IOD 

Administratorem Twoich danych osobowych jest KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie 

(dalej: „my”). Możesz się z nami kontaktować listownie na adres: M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 

Lubin lub telefonicznie pod nr tel.: 76/7478 200, zaś z wyznaczonym przez nas inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych poprzez email: IOD@kghm.com. 

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe przetwarzamy w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej między nami a Twoim 

pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, lub podmiotem, w stosunku do którego działasz 

jako partner, współpracownik, doradca lub podwykonawca, w tym udokumentowania jej zawarcia 
i identyfikacji osób uprawnionych do realizacji zadań określonych Umową, w tym mających dostęp 

do informacji poufnych KGHM. Jest to niezbędne do zrealizowania prawnie usprawiedliwionego 

interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  którym jest  realizacja umowy z naszym 

kontrahentem oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji poufnych KGHM. 

Jeśli jako osoba fizyczna jesteś stroną umowy z nami, Twoje dane osobowe przetwarzane będą 

przez nas w celu realizacji tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). 

Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe tj. przede wszystkim imię i nazwisko oraz dane 

kontaktowe, mogą być przez nas wykorzystane by wysłać Ci okazjonalną korespondencję (np. 

pozdrowienia świąteczne) lub by kontaktować się z Tobą w sprawie promocji naszych produktów 

lub usług. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie nasz prawnie 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – intencja podtrzymania naszej relacji, budowania 

pozytywnego wizerunku KGHM oraz marketing naszych produktów lub usług.  

Dodatkowo, w przypadku przetwarzania Twoich Danych osobowych w celu:  

- obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń, a także w 

celach statystycznych, kontrolnych i audytowych, podstawą przetwarzania Twoich danych 

osobowych będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

- wypełniania obowiązków prawnych administratora (np. podatkowych, księgowych), podstawą 

przetwarzania Twoich danych osobowych będzie realizacja obowiązków prawnych nałożonych na 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

3. Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje 

Ujawnienie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że ich podanie stanowi warunek 

umożliwiający zawarcie umowy lub dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań określonych umową 

(ich niepodanie uniemożliwi naszą współpracę). 

4. Źródło danych 

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który 

reprezentujesz. 

W przypadku jeśli jesteś podwykonawcą naszego kontrahenta, Twoje dane uzyskaliśmy od naszego 

kontrahenta, bezpośrednio od Ciebie lub z powszechnie dostępnych źródeł (rejestrów, ewidencji). 

5. Rodzaj danych osobowych 

Możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: identyfikacyjne, kontaktowe oraz 

dotyczące wykonywania przez Ciebie umowy, tj. w szczególności imię i nazwisko, nazwę 



zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, konto e-mail, Twoje stanowisko/posiadane 

uprawnienia, naszą ew. korespondencję. Jeśli jesteś stroną umowy zawartej z nami będziemy 

przetwarzać również Twoje dane rejestrowe, czy te dotyczące naszych rozliczeń.  

6. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Co do zasady, dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu będą 

przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania celu, dla którego były 

przetwarzane. 

Dane związane z realizacją umowy przechowujemy przez okres trwania umowy (a także przez czas 

wynikający z zobowiązania do zachowania poufności - jeśli podpisano osobne oświadczenie) oraz 

zwykle przez okres do 7 lat po jej zakończeniu, co wynika z regulacji podatkowych oraz okresu 

przedawnienia niektórych roszczeń. 

Okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i 

postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy 

prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania. 

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie: 

- nasi odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy, którzy są zobowiązani do ich 

zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których uzyskaliśmy 

Twoje dane; 

- podmioty, z którymi współpracujemy w naszej bieżącej działalności, takie jak dostawcy usług 

teleinformatycznych / IT, dostawcy usług prawnych, finansowych, księgowych i doradczych, w tym 

spółki z naszej grupy kapitałowej, banki, operatorzy pocztowi / kurierzy, nasi podwykonawcy. 

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa (np. 

organom władzy publicznej oraz ochrony prawnej: urzędom, sądom, Prokuraturze lub Policji). W 

takim wypadku informacje są udzielane wyłącznie jeśli istnieje ku temu właściwa podstawa prawna. 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przypominamy, że RODO przyznaje Ci w określonych sytuacjach prawo do: 

- dostępu do Twoich danych; sprostowania Twoich danych; odwołania udzielonej zgody bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem; żądania 

usunięcia danych;  żądania ograniczenie przetwarzania; przeniesienia danych;  

- wniesienia sprzeciwu; w określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych, np. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją możesz 

sprzeciwić się operacjom, które wykonujemy, gdy opieramy nasze przetwarzanie na naszym 

prawnie uzasadnionym interesie.  

Gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie 

uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub 

podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane 

objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie.  

Niezależnie, możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby 

marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest 

związane z takim marketingiem bezpośrednim (przestajemy wtedy przetwarzać Twoje dane w tym 

celu). 



- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: 

https://uodo.gov.pl/pl/83/155. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 

danych. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Wskutek przetwarzania Twoich danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany (bez udziału człowieka). 

10. Przekazywanie danych poza EOG 

W związku z korzystaniem przez nas bądź przez naszych kontrahentów – np. dostawców usług 

prawnych, podatkowych czy audytowych – z nowoczesnych technologii, takich jak np. usługi 

chmurowe, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. W każdym takim wypadku stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, w 

tym np. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte na mocy decyzji Komisji Europejskiej. 

Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii wskazanych zabezpieczeń dotyczących przekazywania 

danych osobowych – aby je uzyskać, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony 

danych. 

 


