
 Szanowni Państwo! 

Z  dniem  25.05.2018  r.  zacznie  w  Polsce  obowiązywać  Rozporządzenie  Ogólne  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, w skrócie RODO. 

Pragniemy poinformować, że jesteśmy głęboko zaangażowani w to, aby Państwa dane osobowe
były przetwarzane w sposób bezpieczny, odpowiedzialny oraz zgodny z prawem. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Polska  Korporacja  Recyklingu  Sp.  z  o.o.  z
siedzibą w Lublinie (20- 234 Lublin), ul. Metalurgiczna 15C (dalej zwana Administratorem). 
 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach dopuszczalnych przez prawo na
podstawie art. 6 RODO. Przetwarzanie będzie polegało na administrowaniu relacjami biznesowymi
z Polską Korporacją Recyklingu Sp. z o.o. poprzez  realizację:  zamówień  na  produkty  lub  usługi,
płatności,  czynności  rachunkowych,  rozliczeniowych  i windykacyjnych,  wysyłek  i  dostaw
towarów,  rozpatrywania  reklamacji,  świadczenia  usług  doradczych  oraz wnoszenia roszczeń i
obrony przed roszczeniami. 
Po  ustaniu   relacji  biznesowych   Państwa   dane  osobowe  zostaną  zarchiwizowane  i  będą
przechowywane przez okres  wskazany  w  odrębnych  przepisach.  Następnie  zostaną  usunięte,
gdy  ustanie  wymóg  posiadania  ich  do celów określonych przez odrębne przepisy prawa. 
Posiadane przez Administratora dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany lub ich profilowania. 
 
ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 
Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak: 
-  Dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres siedziby, służbowe numery telefonów i adresów e-
mail), 
-  Dane płatnicze konieczne do wzajemnych rozliczeń finansowych, 
-  Dane związane z realizacją i dostawą zamówień. 
Państwa  dane  osobowe  będą  gromadzone  przede  wszystkim  za  Państwa  pośrednictwem.  Nie
pozyskujemy danych  osobowych  od  osób  i   stron  trzecich  (z   wyjątkiem  informacji   z
publicznie  dostępnych  źródeł  oraz informacji od agencji badających zdolność kredytową klienta).
 
UDOSTĘPNIANIE DANYCH 
Zebrane  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  jakimkolwiek  zewnętrznym  odbiorcom  oraz
nie  będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

Dane   mogą   zostać   udostępnione   sądom,   organom   ścigania,   organom   egzekucyjnym,
prawnikom,  jeśli  jest  to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub
wykazania zasadności lub obrony roszczeń. 
W  pozostałych  przypadkach,   jeśli   będziemy  zmuszeni   do  ujawnienia   Państwa  danych
osobowych  każdorazowo zwrócimy się do Państwa prosząc o wyrażenie na to zgody.  
 
OCHRONA DANYCH 
Wdrożyliśmy  najnowocześniejsze  zabezpieczenia  fizyczne,  elektroniczne  i  proceduralne,  aby
zapewnić  przechowywanym   danym   maksymalny   poziom   bezpieczeństw.   Dane   są
zabezpieczone  przed  nieuprawnionym dostępem lub ich kradzieżą min. poprzez przechowywanie
ich na bezpiecznych serwerach, szyfrowanie komunikacji elektronicznej.



Bezpieczeństwo wspierają rygorystyczne procedury wewnętrzne.  
 
PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH 
Mają  Państwo  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,
ich  poprawienia  lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych.  
Maja  Państwo  także  prawo  do  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  oraz  wnioskowania  o
przeniesienie danych. 
W  przypadku  realizacji  któregokolwiek  z  uprawnień  poprosimy  o  wskazanie  swoich  danych
kontaktowych,  rodzaju dotychczasowej współpracy, ewentualnego numeru klienta/ dostawcy, jeżeli
jest Państwu znany.  
Zastrzegamy możliwość żądania dodatkowych dowodów dla potwierdzenia tożsamości podmiotu
zwracającego się z wnioskiem o realizację swoich uprawnień w celu ochrony Państwa danych przed
nieuprawnionym dostępem. 
Zgodnie  z  nowymi  regulacjami  posiadają  Państwo  również  prawo  wniesienia  skargi  do
organu  nadzorczego odpowiedzialnego  za  ochronę  danych  osobowych  (Prezes  UODO),  gdy
uznają   Państwo,   iż   realizowane   przez  Administratora   przetwarzanie   danych   osobowych
narusza  przepisy  RODO  lub  inne  przepisy  określające  sposób przetwarzania i ochrony danych
osobowych. 
 
W  przypadku  chęci  dochodzenia  swoich  praw  lub pytań  związanych  z  ochroną  danych
osobowych  w  Polskiej Korporacji Recyklingu prosimy o kontakt na adres mailowy umieszczony
na stronie internetowej Spółki.
 
Pozostajemy z poważaniem, 
 
Polska Korporacja Recyklingu sp. z o.o. w Lublinie
20-234 Lublin
ul.Metalurgiczna 15c
NIP 9462513135
REGON 06013161
tel./fax (81) 74 85 250
e-mail: info@pkrecykling.pl
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