
 

 

 

 

 
Klauzula informacyjna  

dla kontrahentów/ zleceniobiorców Zagłębie Lubin S.A.  
 

W związku z prowadzoną współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, 
aby wiedziała Pani/Pana, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, Zagłębie 
Lubin S.A. poniżej przedstawia informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić. 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zagłębie Lubin S.A. z siedzibą  

w Lubinie przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 98, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000083600, NIP 692-20-63-609, o kapitale zakładowym 161.724.000 zł (w całości 
wpłaconym).  

2. Zagłębie Lubin S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz 
się skontaktować telefonując pod numer: +48 609-034-808, czy pisząc na adres 
mailowy: IOD@zaglebie.com Chętnie odpowie na wszystkie Pana/Pani pytania  
i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Zagłębie Lubin S.A. Pana/Pani danych 
osobowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej 
realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla 
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się 
pojawią. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia  
i wykonania umowy. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej: RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana 
żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, takiego jak np. obowiązek 
archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd 
Skarbowy, a także podmioty świadczące na rzecz Zagłębie Lubin S.A. usługi 
informatyczne, audytorskie, prawne, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę. 



7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zagłębie Lubin S.A. przez cały 
czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu 
terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, a także  
w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego. 

8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, 
żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do ich przenoszenia. 
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Swoje uprawnienia 
może Pani/Pan zrealizować poprzez skontaktowanie się z naszym inspektorem ochrony 
danych osobowych, bądź też przesłać pismo na adres siedziby Zagłębie Lubin. 

9. Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie  
z wymogami prawa, ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą profilowane  

 
 
 
 
 

 
 


