
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ŻEMPLESS SP. Z O.O. . z siedzibą w Pszczynie,  

43-200 Pszczyna ul. Bielska 4, Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Rejestr 
Przedsiębiorców KRS: 0000885818, NIP: 6381844211      
     

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na: 
          

1. adres email spolka@zempless.pl       

2. adres korespondencyjny:  ŻEMPLESS SP. Z O.O.  43-200 Pszczyna, ul. Bielska 4   

      

Przetwarzanie danych osobowych pracowników/ współpracowników Kontrahenta  

ŻEMPLESS SP. Z O.O..:       

A.         

a. dane identyfikujące – imię i nazwisko  

b. dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu  

c.  dane dot. wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej, udziału w spółce 
cywilnej, zatrudnienia u Kontrahenta lub współpracy z Kontrahentem ŻEMPLESS SP. Z O.O. (nazwa 
firmy, stanowisko, uprawnienia kwalifikacyjne)       
  

B. Dane osobowe zostały udostępnione przez „Kontrahent ŻEMPLESS SP. Z O.O.” w związku z 
zawarciem z ŻEMPLESS SP. Z O.O. umowy, w tym także w związku z udziałem kontrahenta w procesie 
zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również 
wykonywaniem przez kontrahenta  

ŻEMPLESS SP. Z O.O. (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z ŻEMPLESS SP. Z O.O.
        

C. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a. zawarcia, wykonywania i monitorowania realizacji Umowy, której stroną jest Kontrahent ŻEMPLESS 
SP. Z O.O., w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków 
informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy przez okres 
wykonywania umowy (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – czyli realizacja prawnie  
uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania umowy z Kontrahentem ŻEMPLESS 
SP. Z O.O.  

  

  



  

  

  

b. kontrolowania ruchu osobowego na podstawie przepisów Ustawy o ochronie osób i mienia, art. 6 
ust. 1 lit f) Rozporządzenia czyli prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 
Administratora;   

c. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności 
przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów 
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami 
prawa];  

d. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży 
wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń 
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu 
administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową]; 

e. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby 
wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w pkt c) i d) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 
lit. f) Rozporządzenia – czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci 
optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.   

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów ŻEMPLESS SP. Z O.O. (osoba fizyczna prowadzącą 
działalność gospodarczą lub wspólnik spółki cywilnej):  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:      

a. Zawierania z ŻEMPLESS SP. Z O.O. umowy, w tym także w związku z udziałem w procesie zbierania 
ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również 
wykonania i monitorowania realizacji umowy, którą zawarli Państwo z nami oraz przez okres 
wykonywania umowy [art. 6 ust. 1 lut b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy]   

b. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności 
przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów 
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami 
prawa];  

c. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży 
wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń 
[podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu 
administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];.
  

d. weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk 
(prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, 
w trakcie wykonywania umowy, lub rozszerzeniu zakresu umowy. Realizując przedmiotowy cel 
możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni 
gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o 
których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz 
prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) 



Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora], przez okres niezbędny 
do dokonania takiej oceny;   

e. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby 
wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w pkt c) i d) –podstawa prawna art. 6 ust. 1 
lit. f) Rozporządzenia – czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci 
optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.  

3. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. realizacji 
uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego 
interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia praw lub interesów w postaci testu równowagi. 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji 
należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  

a. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że 
ŻEMPLESS SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania 
dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach 
przetwarzania danych osobowych, informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez 
Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił 
Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie 
przechowywania, o prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli 
występuje).   

b. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać niezwłocznego sprostowania 
danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również zażądać uzupełnienia niekompletnych 
danych osobowych.  

c. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo 
prawo żądać usunięcia przez Administratora danych osobowych pod warunkiem spełniania 
przynajmniej jednej z przesłanek:   

dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są 
przetwarzane;   

Skierowany został sprzeciw dotyczący przetwarzania danych osobowych, a brak jest uzasadnionych 
prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;   

przetwarzano dane osobowe niezgodnie z prawem;   

Obowiązek usunięcia danych osobowych wynika z prawnie nałożonego na Administratora obowiązku;
  

Administrator może odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z 
danych jest niezbędne:  

dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;  

dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy 
publicznej;   

z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);   



dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
  

do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.   

d. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania  danych osobowych.   

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie 
Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:  

a. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:   

podmioty M&T ŻEMPLESS TOMASZ ŻEMŁA z siedzibą w Pszczynie, 43-200 Pszczyna ul. Bielska 4 .
  

podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;  

podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, 
rachunkową;  

podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,  

podwykonawcy,  

w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.  

b. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:   

podmioty upoważnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa;   

podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;  

podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w 
zakresie, w jakim staną się administratorem danych;  

podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie braku wykonania przez 
Państwa zobowiązań na podstawie umowy.  

            
      

Słownik:          

Rozporządzenie - Rozporządzenie 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). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na 
stronie www.zempless.pl/dokumenty/RODO.pdf  


