INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MALNAFT” Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, ul. Łąkowa 1, 82-200
Malbork, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy w Gdańsku pod numerem KRS: 0000132313, NIP:
5790007015, REGON: 170167366, kapitał zakładowy wpłacony 100.000,00 zł (dalej: PHU MALNAFT Sp. z o.o.),
informuje, że jest administratorem Pana/i Kontrahenta danych osobowych podanych w związku z zawarciem i
realizacją transakcji handlowej lub umowy.
Pana/i Kontrahenta dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez PHU MALNAFT Sp. z o.o., w szczególności zawarcie i realizacja transakcji handlowej lub
umowy oraz obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez PHU MALNAFT Sp. z o.o. Pana/i Kontrahenta danych osobowych w celu
wskazanym wyżej jest:
 zawarcie i realizacja transakcji handlowej lub umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pan/i
Kontrahent jest stroną;
 prawnie usprawiedliwiony interes PHU MALNAFT SP. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu
obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
PHU MALNAFT Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/i Kontrahenta dane osobowe zgodnie z przepisami
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 oraz nie będzie ich udostępniać innym podmiotom nie
uczestniczącym w procesie realizacji transakcji handlowej lub umowy, chyba że obowiązek taki będzie wynikał z
przepisów prawa.
Pana/i Kontrahenta dane osobowe mogą być ujawnione przez PHU MALNAFT Sp. z o.o. podmiotom z nim
współpracującym na podstawie zawartych przez PHU MALNAFT Sp. z o.o. umów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Pana/i Kontrahenta dane osobowe mogą zostać
udostępnione na wniosek złożony przez podmioty trzecie (w szczególności organy administracji państwowej oraz
organy wymiaru sprawiedliwości), uprawnione do uzyskania takiej informacji na podstawie przepisów prawa.
Pana/i Kontrahenta dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania transakcji handlowej lub umowy,
a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej transakcji handlowej lub umowy.
W związku z przetwarzaniem Pana/i Kontrahenta danych osobowych przez PHU MALNAFT Sp. z o.o., przysługuje
Panu/i Kontrahentowi prawo do żądania od PHU MALNAFT Sp. z o.o. dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych w PHU MALNAFT Sp. z o.o. służy następujący adres email:
rodo@malnaft.pl
/-/ Administrator Danych

