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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO 

 

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 (dalej: RODO) 

informujemy, iż : 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana 

Pawła II 12, 00-124 Warszawa, NIP: 821-001-45-09, REGON: 710252031, KRS: 0000022460 wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał 

zakładowy 473 237 604,00 PLN, kapitał wpłacony 473 237 604,00 PLN („Administrator” lub „my”). 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z nami 

korespondencyjnie pod ww. adresem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-

mail: iod@polimex.pl. W ramach Portalu zakupowego PMP Administrator przetwarza dane 

osobowe Użytkowników oraz Dostawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą, którzy zostali zarejestrowani w ramach Portalu PMP. 

2. Dane Użytkowników/Dostawców są przetwarzane: 

a) w celu zawarcia umowy i świadczenia zgodnie z Regulaminem usług drogą elektroniczną, jeśli 

jako Użytkownik czy Dostawca jesteś stroną umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze danych osobowych, 

wynikających z przepisów prawa, tj. w szczególności z przepisów ustawy z 1.03.2018 

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z koniecznością 

m.in. oceny ryzyka prania brudnych pieniędzy i terroryzmu, ustawy z 28.10.2002 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w związku z 

obowiązkiem weryfikacji kontrahentów (Dostawców/Użytkowników), w tym wykazania 

należytej staranności przy wyborze kontrahenta, przepisów Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.04.2014 w sprawie nadużyć na rynku 
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(rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 

2004/72/WE w związku z naszymi obowiązkami informacyjnymi jako spółki publicznej, jeśli 

mają one zastosowanie, czy przepisów ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane w sytuacji, gdy 

występujemy w charakterze wykonawcy czy np. projektanta, a także w celu konieczności 

dokonywania rozliczeń finansowych i podatkowych na podstawie przepisów ustawy 

z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, czy ustawy z 29.08.1997 Ordynacja podatkowa, 

udzielania odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez 

przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

c)  w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora danych, tj. wykonania umowy z 

podmiotem, który Pani/Pan reprezentujecie jako Użytkownik czy Dostawca, w celu wymiany 

korespondencji e-mailowej, czy pisemnej z naszymi partnerami biznesowymi, obsługi 

i dochodzenia roszczeń w razie ich zaistnienia, udziału w spotkaniach negocjacyjnych 

i poprzedzających zawarcie umowy (jeśli takie się zdarzają mimo funkcjonowania Platformy 

PMP) na potrzeby marketingowe, w tym wysyłki Newsletteru, o którym mowa w Regulaminie, a 

także w związku z realizacją naszych wewnętrznych celów administracyjnych w zw. z tym, że 

należymy do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal jak zwłaszcza tworzenie zestawień, analiz, 

statystyk umożliwiających planowanie rozwoju usług i prowadzonej działalności operacyjnej 

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

3. W związku z wyżej wskazanymi celami, zbieramy i przetwarzamy dane jak: nazwa prowadzonej 

działalności, NIP/PESEL, adres siedziby (miejscowość, kod pocztowy, kraj), telefon, adres e-mail, 

faks, nr zapytania, login, treść zapytania w zakresie w jakim może zawierać dane osobowe, imię, 

nazwisko, stanowisko. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały 

zebrane, i w których są przetwarzane, przy tym nie dłużej niż przez okres obowiązywania umowy 

oraz przez okres zastrzeżony przepisami prawa (np. w szczególności termin przedawnienia roszczeń 

o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

wynosi 3 lata) lub dla realizacji przez nas uzasadnionych interesów Administratora jak np. okres 

dochodzenia i obrony przed roszczeniami. 
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5. Dane osobowe możemy udostępniać: 

a) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe, tj. świadczącym dla nas usługi 

doradcze, wsparcia biznesowego, w tym prawne, windykacyjne, archiwizacyjne, informatyczne, 

rozliczania należności; 

b) naszym kontrahentom będącym instytucjami finansowymi, w tym bankom, ubezpieczycielom; 

c) spółkom z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wskazanym w Rozdziale I Regulaminu. 

6. W każdym przypadku udostępnienia danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane 

było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania. 

7. Korzystając z przysługujących Użytkownikowi/Dostawcy praw zakresie ochrony danych osobowych, 

można kierować do nas następujące żądania: 

a) dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię; 

b) poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli dane są nieoprawne czy niekompletne; 

c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

d) usunięcia danych osobowych; 

e) ograniczenia przetwarzania. 

8. W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza 

przepisy RODO, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. Może zdarzyć się sytuacja, że dane będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z obliczaniem wysokości wynagrodzenia 

umownego. W każdym jednak przypadku zapewnimy, aby wszelkie związane z tym wątpliwości 

zostały rozstrzygnięte w sposób niezautomatyzowany. W tym zakresie przysługuje także prawo do 

przenoszenia danych. 

10. Nie będziemy udostępniać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak 

będzie inaczej, w tej sytuacji Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane na podstawie 

pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.  Natomiast w razie jej braku wyłącznie w przypadku, gdy 

zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw 

osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o czym zostaniesz 

poinformowana/y. 
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11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkować będzie brakiem 

możliwości realizacji celów, do których zostały zebrane, w tym niemożliwością korzystania z Portalu 

zakupowego PMP. 

12. Jeżeli dane osobowe nie zostały nam podane bezpośrednio przez Ciebie, otrzymaliśmy je od 

podmiotu, który reprezentujesz lub pobraliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych (np. Krajowy Rejestr 

Sądowy, CEIDG, czy strona internetowa). 
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Information on personal data processing in accordance with the GDPR 

 

In accordance with Article 13(1) and (2) of the 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 (hereinafter referred to as the 

“GDPR”) we wish to inform you that: 

 

1. The Personal Data Controller is Polimex Mostostal S.A. with its registered office in Warsaw, al. Jana 

Pawła II 12, 00-124 Warsaw, NIP: 821-001-45-09, REGON: 710252031, KRS: 0000022460, entered 

into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the 

Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, share 

capital of PLN 473,237,604.00, paid-up capital PLN 473,237,604.00 (the “Controller” or “we”). For 

matters relating to personal data processing, we can be contacted in writing at the above address 

or our Data Protection Officer can be reached by e-mail at: iod@polimex.pl. As part of the PMP 

Purchasing Portal, the Controller shall process personal data of Users and Suppliers who are 

individuals conducting business activities, registered on the PMP Portal. 

2. The User/Supplier data shall be processed: 

d) for the purpose of concluding a contract and providing electronic services in accordance with 

the Rules, if you, as a User or Supplier, are a party to the contract (Article 6(1)(b) of the GDPR); 

e) for the purpose of fulfilling the obligations incumbent on the Personal Data Controller under 

the provisions of law, i.e. in particular the provisions of the Act of 1/03/2018 on counteracting 

money laundering and terrorist financing in connection with the need to, i.a., assess the risk of 

money laundering and terrorism, the Act of 28/10/2002 on the liability of collective entities for 

acts prohibited under penalty in connection with the obligation to verify business partners 

(Suppliers/Users), including the demonstration of due diligence in the selection of the business 

partner, the provisions of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of 

the Council of 16/04/2014 on market abuse (Market Abuse Regulation) and repealing Directive 

2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 
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2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC in connection with our information obligations as 

a public company, if applicable, or the provisions of the Construction Law Act of 7/07/1994 in a 

situation where we act as a contractor or, e.g., a designer, as well as for the purposes of making 

financial and tax settlements pursuant to the provisions of the Value Added Tax Act of 

11/03/2004 or the Tax Ordinance Act of 29/08/1997, responding to submitted complaints 

within the time limit and in the form provided for by the provisions of law (Article 6(1)(c) of the 

GDPR); 

f)  for the purposes of pursuing legitimate interests of the Data Controller, i.e. performance of a 

contract with an entity which you represent as a User or a Supplier, exchange of e-mail or 

written correspondence with our business partners, handling and asserting claims in case of 

their occurrence, participation in meetings which precede the conclusion of a contract (if such 

meetings occur despite the functioning of the PMP Platform) for marketing purposes, including 

sending the Newsletter referred to in the Rules, as well as in relation to the pursuit of our 

internal administrative purposes, in connection with the fact that we belong to the Polimex 

Mostostal Capital Group, such as, in particular, preparation of statements, analyses, statistics 

enabling planning of development of services and conducted operations (Article 6(1)(f) of the 

GDPR). 

3. In connection with the above-mentioned purposes, we collect and process such data as the name 

of the business, NIP/PESEL, the registered office address (place, postal code, country), phone 

number, e-mail address, fax number, request number, login, the content of the request to the 

extent that it may contain personal data, first name, last name, position. 

4. Personal data shall be stored for the period necessary to pursue the purposes for which it was 

collected and for which it is processed, however no longer than for the term of the contract and for 

the period reserved by the provisions of law (e.g. in particular the period of limitation for periodic 

performance claims and claims related to the conduct of business activities is 3 years) or for our 

pursuit of the Controller’s legitimate interests such as the period for asserting and defending 

against claims. 

5. We may disclose personal data to: 
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d) entities processing personal data on our behalf, i.e. providing us with consultancy, business 

support services, including legal, debt collection, archiving, IT, and accounts receivable services; 

e) our business partners which are financial institutions, including banks, insurers; 

f) Polimex Mostostal Capital Group companies indicated in Chapter I of the Rules. 

6. Whenever personal data is disclosed, we shall ensure that only the minimum information necessary 

for the pursuit of processing purposes is provided. 

7. When exercising your personal data protection rights as a User/Supplier, you can: 

f) request that we grant you access to your data and to receive a copy of it; 

g) request to have your personal data rectified if it is incorrect or incomplete; 

h) object to the processing of your personal data; 

i) request that your personal data be erased; 

j) restrict processing. 

8. In any case where you consider that our processing of your personal data violates the provisions of 

the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data 

Protection Office. 

9. Your personal data shall not be subject to profiling. It may be the case that data is processed using 

automated means in connection with the calculation of the contractual remuneration. In any event, 

however, we shall ensure that any related concerns are resolved in a non-automated manner. In 

this respect, you also have the right to data portability. 

10. We shall not share your personal data outside the European Economic Area. However, if this is not 

the case, your personal data shall be transmitted on the basis of a positive decision of the European 

Commission.  \While in the absence thereof, only if we provide adequate safeguards and subject to 

the existence of enforceable data subjects’ rights and effective remedies, of which you shall be 

informed. 

11. Provision of personal data is voluntary, but failure to do so shall result in the impossibility to fulfil 

the purposes for which it was collected, including the impossibility to use the PMP Purchasing 

Portal. 
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12. If your personal data has not been provided to us directly by you, we have received it from the 

entity you represent or collected it from publicly available sources (e.g. National Court Register, 

Central Registration and Information on Business, or a website). 

 


