Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolejnictwa

Spółka z o. o.
Rok założenia 1991

W związku z wejściem w życie unijnego 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 (dalej jako: RODO), wskazujemy poniżej
informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kolejnictwa KOLTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Osiedle Rzemieślnicze 28
85-758 Bydgoszcz
tel. (52) 518-54-80 w.1, (52) 348-58-09
fax. (52) 342-99-54
www.koltech.bydgoszcz.eu
Jakie dane będą przetwarzane:
Dane osobowe, które są ewidencjonowane w ramach realizowanej współpracy:
imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego
podmiotu, stanowisko.
W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku
bankowego
Dane te są niezbędne do zawarcia umowy, wykonania usługi, zrealizowania projektu-zadania. W przypadku
braku tych informacji, umowa nie będzie mogła być zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia
faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Cel gromadzenia, przetwarzania danych:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

zawarcie umowy, bądź wykonanie już zawartej umowy,
realizacja usługi,
współpraca handlowa,
dobranie odpowiedniej oferty,
realizacja sprzedaży,
dochodzenie wzajemnych roszczeń tzn.: egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów
windykacyjnych i sądowych,
➢ weryfikacja wiarygodności płatniczej,
➢ zapewnienia bezpieczeństwa danych, usług, informacji, zwiększenia ich profesjonalizmu,
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➢ przestrzegania przepisów prawa i wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
w szczególności podatkowych i rachunkowych,
Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy PWK Koltech Sp. z o.o.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 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.
Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania
ich przeniesienia.
Dane osobowe dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą
przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania
ich przeniesienia.

Przysługujące Państwu prawa:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

żądania dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez PWK Koltech Sp. z o.o.
sprostowania lub modyfikacji danych osobowych, które Państwa dotyczą,
usunięcia Danych osobowych, realizując prawo do bycia zapomnianym,
ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych,
przenoszenia Danych Osobowych,
cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych,
wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych osobowych.

W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych osobowych
dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego przez PWK Koltech
Sp. z o.o. mają Państwo prawo poinformować Administratora Danych Osobowych o swoim sprzeciwie
za pomocą stosownego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: biuro@koltech.bydgoszcz.eu lub
złożonego osobiście w siedzibie PWK Koltech Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
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Dołożymy wszelkich starań, procedur bezpieczeństwa, aby Państwa dane osobowe zabezpieczyć wg. prawa
i obowiązków.
Przetwarzane dane będą w pełni bezpieczne, a wyrażone zgody na ich przetwarzanie w każdej chwili mogą
zostać wycofane lub zmodyfikowane.
Dane osobowe będą przechowywane przez PWK Koltech Sp. z o.o. tylko i wyłącznie przez czas niezbędny
do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.
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