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Ochrona danych osobowych w P.P.U. METALPOL 

w Rumi, ul. Tatrzańska 7 

 

Wprowadzenie 

Jednym z nieodzownych aspektów działalności gospodarczej jest konieczność 

przetwarzania danych osobowych. Dane pozwalające na identyfikację osób fizycznych, 

używane są w ramach naszej codziennej pracy i dotyczą m.in.: potencjalnych i aktualnych 

pracowników, klientów oraz kontrahentów P.P.U. METALPOL. Ze względu na duży wpływ 

naruszenia bezpieczeństwa tychże danych na dobra osobiste osób prywatnych, ich 

przetwarzanie odbywać się musi z zachowaniem rozwagi, zgodności z prawem oraz zasad 

wewnętrznej polityki bezpieczeństwa informacji. 

25 maja 2018 roku weszło w życie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). 

P.P.U. METALPOL z powagą i starannością podchodzą do ochrony danych osobowych 

oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesów ich przetwarzania. 

Poniżej można znaleźć podstawowe informacje odnoszące się do przetwarzania i ochrony 

danych osób fizycznych wykorzystywanych przez P.P.U. METALPOL w swojej działalności 

gospodarczej. 

 

Administrator danych osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych  P.P.U. METALPOL z siedzibą w Rumi przy 

ulicy Tatrzańskiej 7, wpisany do EDG nr 786 w Rumi. 

 

Gromadzenie danych osobowych 

P.P.U. METALPOL zbiera dane osób fizycznych poprzez wchodzenie w interakcje w 

ramach dostarczania swoich usług i produktów. Większość danych jest przekazywana 

firmom bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. Sporadycznie, część danych 

zdobywamy, gromadząc je w trakcie pracy osób fizycznych z naszymi systemami 

informatycznymi, (np. pliki cookies na stronach internetowych). Dane na temat osób 

fizycznych otrzymujemy także od innych firm, np. dane kontaktowe pracowników 

podwykonawców itp. W jakikolwiek sposób dane znajdą się w naszym posiadaniu, zawsze 

musi być to zgodne z prawem. 

  

Podstawa prawna przetwarzania 

W P.P.U. METALPOL dane osobowe gromadzone i przetwarzane są głównie na podstawie 

przesłanek wynikających z: 

- dobrowolnej zgody, 

- faktu realizacji umowy, 
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- konieczności wykonania obowiązków prawnych, 

oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów P.P.U. METALPOL np. dochodzenia 

roszczeń czy realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług. 

  

Cele przetwarzania danych osobowych 

P.P.U. METALPOL wykorzystuje dane osobowe w celu dostarczania produktów i usług 

swoim Klientom. W szczególności przetwarzamy je do realizacji : 

- działalności produkcyjnej, 

- działalności usługowej 

Dane wykorzystujemy również do ochrony zdrowia i życia osób realizujących nasze 

przedsięwzięcia, wypełniania naszych zobowiązań prawnych, rozwoju zasobów ludzkich, 

realizacji inicjatyw innowacyjnych w sektorach, w których jesteśmy obecni oraz w 

działalności w sferze życia społecznego. 

 

                  

Odbiorcy danych osobowych 

P.P.U. METALPOL korzysta z usług podwykonawców, dostawców i kontrahentów, którym 

może ujawnić przetwarzane dane osobowe. 

Ujawnienie danych osobowych odbywać się może jedynie jeśli jest to konieczne do 

realizacji celu przetwarzania, który wskazano podmiotowi danych, w zgodzie z 

obowiązującymi regulacjami oraz przy zapewnieniu adekwatnego zabezpieczenia 

przetwarzanych danych osobowych. 

  

Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskaza-
nych wyżej celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez Państwo z naszą Firmą umowy, 
przez okres do czasu zakończenia jej trwania, a po tym czasie przez okres oraz w zakre-
sie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Firmę uzasadnionego inte-
resu administratora danych w zakresie określonym w pkt. powyżej, a w przypadku wyraże-
nia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu 
umowy, do czasu wycofania tej zgody. 

 

Prawa podmiotu danych 

W kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych przez P.P.U. METALPOL należy 

wskazać, że przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub 

przeniesienia. 
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Obsługa wniosków dotyczących danych osobowych 

Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na 

adresy e-mail: biuro@metalpol.pl 

 

Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Państwa dane osobowe naruszają 

przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu 

nadzorczego. 

 


