
Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, Sprzedający informuje, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o., 

z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. gen. J. Ziętka, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000080618, kapitał 

zakładowy 173 321 000,00 złotych, będącą podatnikiem od towarów i usług 

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 653-000-48-65, REGON 

270034633, BDO 000012274, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl, 

www.weglokokskraj.pl, zwaną dalej Administratorem. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WĘGLOKOKS KRAJ 

Sp. z o.o.: adres 41-905 Bytom, ul. Konstytucji 76 adres e-mail: 

iod@weglokokskraj.pl, tel. 32 718 16 67, z którym można się skontaktować 

w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. 

3. Dane Państwa przetwarzane będą w celu nawiązania i prowadzenia współpracy 

z Administratorem związanej ze sprzedażą węgla opałowego, w tym celu 

otrzymywania informacji w ramach marketingu produktów Administratora oraz 

w związku ze złożeniem zgłoszenia na sprzedaż węgla celem zawarcia umowy i jej 

wykonania. 

4. Przetwarzanie przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych może dotyczyć 

Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników. 

5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane będzie na podstawie 

art. 6 ust.1 lit. a) i b) RODO.  

6. Państwa dane przetwarzane są również w celu zapewnienia komunikacji między 

stronami, dokonywania analiz rynkowych, opracowywania strategii i prognoz oraz 

promowania produktów Administratora, a jeśli zaszłaby taka potrzeba także w celu 

dochodzenia i windykacji należności w oparciu o tzw. prawnie uzasadnione interesy 

Administratora określonego w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

7. Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne również do 

wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego 

w szczególności z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, 

ustawy prawo geologiczne i górnicze, ustawy kodeks karny, ustawy kodeks cywilny, 

oraz ustawy o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym 

z realizacją powyższych celów. Administrator może udostępnić Dane osobowe 

Wykonawcy innym odbiorcom świadczącym usługi z zakresu audytu, ubezpieczeń 

oraz doradztwa. Dane Wykonawcy będą również udostępniane podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, 
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z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla 

Administratora. 

9. W ramach przetwarzania danych osobowych będziemy przetwarzać następujące 

kategorie danych: podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne 

przyznane prze organy publiczne typu: nr NIP, REGON, PESEL, dane dotyczące 

miejsca zamieszkania, miejsca wykonywania działalności. 

10. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz czasie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Administratora 

jednak nie dłużej niż określono to w Rejestrze czynności przetwarzania danych 

osobowych Administratora jak również do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń z umowy.  

11. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  

sprostowania, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznacie, iż przetwarzanie 

Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie 

danych uniemożliwi realizację wskazanego powyżej celu przetwarzania danych 

osobowych. 

14. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 

swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej 

wycofaniem. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych powyżej przez 

Administratora – WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. 

Gen. J. Ziętka wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach pod numerem 

0000080618, o kapitale zakładowym 173 321 000,00 zł, o NIP 653-000-48-65, o REGON 

270034633, e-mail: sekretariat@weglokokskraj.pl („Administrator”) w celach: kontaktu 

przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej.  

Wszelkie inne czynności związane z przetwarzaniem podanych Państwu danych osobowych, 

nie wymienionych w powyższej ofercie, będą wymagały osobnej zgody. 

Data, podpis kontrahenta (osoby udzielającej zgodę) 

 

………………………………………………………….. 


