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Niniejszy dokument jest własnością ZOELLER TECH Sp. z o.o. Informacje w nim zawarte nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Kopiowane i rozpowszechniane w części 

lub całości bez pisemnej zgody ZOELLER TECH Sp. z o.o. jest zabronione. 
 

 

Celem dokumentu jest określenie zasad postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa danych oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko 

przez firmy zewnętrzne realizujące zlecenia na terenie ZOELLER TECH Sp. z o.o. (dalej zwanej także zakładem). 

 

Zasady postępowania opisane w Regulaminie obowiązują wszystkie firmy zewnętrzne (wykonawców, 

dostawców, ich pracowników oraz ich podwykonawców) realizujące zlecenia na terenie ZOELLER TECH Sp. z o.o. 

 

1. Uwagi ogólne dotyczące przepisów ochrony środowiska i BHP dla pracowników firm zewnętrznych 

1.1. ZOELLER TECH Sp. z o.o. jako zlecający, wymaga od wykonawców organizowania i prowadzenia prac w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ochronę środowiska. 

1.2. Firmy zewnętrzne wykonujące prace na terenie ZOELLER TECH są zobowiązane przygotowywać, organizować oraz 

prowadzić prace w sposób zapobiegający wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, sytuacjom awaryjnym, 

zanieczyszczeniu i/lub degradacji środowiska oraz zniszczeniu lub uszkodzeniu własności ZOELLER TECH. 

1.3. Każda Firma zewnętrzna zobowiązuje się zapoznać swoich wszystkich pracowników / współpracowników  

z niniejszym Regulaminem. 

1.4. Wejście i/lub wjazd pracowników firm zewnętrznych na teren zakładu jest dozwolony wyłącznie po wcześniejszym 

zgłoszeniu tego faktu osobie zlecającej prace ze strony ZOELLER TECH, która dokonuje elektronicznego zgłoszenia 

w systemie ERPS dostępnego dla służb ochrony.  

1.5. Postanowienia Regulaminu są uzupełnieniem do umowy dostawy / wykonania usługi i stanowią jej integralną 

część. Obowiązują także dla ewentualnych podwykonawców (lub ich pracowników). Niezastosowanie się do tych 

postanowień może, oprócz zakazu wstępu na teren firmy, pociągać za sobą dalej idące konsekwencje 

(odszkodowanie, zakończenie współpracy itp.). 

1.6. Pracownicy ZOELLER TECH mają prawo do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów w zakresie BHP , 

przeciwpożarowych, ochrony środowiska przez firmy zewnętrzne. 

1.7. Firmy zewnętrzne realizujące zlecenie na terenie ZOELLER TECH nieprzestrzegające przepisów BHP, 

przeciwpożarowych, ochrony środowiska, uregulowań wewnętrznych oraz niniejszego Regulaminu, w wyniku 

którego powstała jakakolwiek szkoda, zobowiązane są do jej pokrycia w pełnej wysokości. 

1.8. ZOELLER TECH upoważnia pracowników Ochrony, w celu zapobieżenia kradzieży, do wezwania pracownika firmy 

zewnętrznej do dobrowolnego okazania znajdującego się w jego posiadaniu przedmiotów, opróżnienia kieszeni, 

okazania zawartości toreb, otworzenia bagażnika samochodowego itp. W razie odmowy, pracownik Ochrony 

upoważniony jest do wezwania osoby odpowiedzialnej za strony firmy zewnętrznej i/lub Policji. 

 

2. Uwagi szczegółowe dotyczące przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych 

2.1. Na terenie zakładu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania aktualnych przepisów BHP, 

przeciwpożarowych, a także wewnątrzzakładowych zasad, procedur oraz instrukcji w tym zakresie. 

2.2. Na terenie zakładu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania znaków, w tym oznakowanie dróg 

ewakuacyjnych, wyjść awaryjnych, urządzeń bezpieczeństwa. 

2.3. W sytuacji alarmu pożarowego należy ewakuować się do wyznaczonych punktów zbiórki ewakuacyjnych  

i wykonywać polecenia osób kierujących ewakuacją (plan sytuacyjny obiektu zamieszczony jest w broszurze 

informacyjnej BHP). 

2.4. Na terenie zakładu należy zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. 

2.5. Na terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu. Na terenie ZOELLER TECH 

zakazane jest przebywanie w stanie nietrzeźwym i/lub pod wpływem środków odurzających. 

2.6. Na terenie zakładu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (z wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc).  

2.7. Na terenie zakładu wchodzić można wyłącznie do obszarów związanych z wykonywaną dostawą/usługą. 

2.8. Kierujący pojazdami, którzy uzyskali zezwolenie od ZOELLER TECH na wjazd muszą stosować się do ograniczeń 

prędkości określonych na terenie zakładu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdem po drogach 

transportowych ZOELLER TECH poza halą produkcyjną wynosi 10 km/h. Natomiast maksymalna prędkość 

poruszania się pojazdem po drogach transportowych wewnątrz hali produkcyjnej wynosi 5 km/h. 

2.9. Na terenie zakładu obowiązują przepisy Kodeksu Drogowego oraz zasady ruchu wewnątrzzakładowego.  
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2.10. Niedopuszczalny jest wjazd pojazdem silnikowym spalinowym na teren hali produkcyjnej.  

2.11. Należy korzystać z wyznaczonych miejsc do parkowania, przestrzegając przy tym zakazów zatrzymywania się. 

2.12. Pojazdy zaparkowane z naruszeniem zasad, mogą zostać usunięte na koszt posiadacza pojazdu. 

2.13. Po wykonaniu pracy, pojazdy firm zewnętrznych powinny niezwłocznie opuścić teren zakładu. 

2.14. Maszyny oraz urządzenia techniczne, które wprowadzane są przez firmy zewnętrzne na teren ZOELLER TECH 

muszą być sprawne i spełniać wymagania dotyczące systemu oceny zgodności, a ich eksploatowanie musi 

odbywać się wyłącznie przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie ich obsługi 

(potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacyjnym).  

2.15. Korzystanie z maszyn oraz urządzeń technicznych, które stanowią własność ZOELLER TECH Sp. o. o. może odbyć 

się jedynie za pisemnym zezwoleniem pracownika utrzymania ruchu. 

2.16. Wprowadzanie na teren zakładu, bez zezwolenia, materiałów niebezpiecznych, w szczególności wybuchowych, 

pożarowo niebezpiecznych w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, utleniających, pod 

ciśnieniem, toksycznych, jest zabronione bez pisemnego zezwolenia pracownika BHP.  

2.17. Po uzyskaniu pisemnego zezwolenia pracownika BHP na wprowadzenie materiałów niebezpiecznych na teren 

zakładu, materiały te należy przechowywać wyłącznie w ilości koniecznej do wykonania zleconych prac, w miejscu 

prowadzenia prac wraz z odpowiednią kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej. Prace związane  

z używaniem materiałów niebezpiecznych powinny być wykonywanie zgodnie z kartą charakterystyki producenta. 

2.18. Podczas wykonywania prac należy stosować, odpowiednie dla rodzaju wykonywanych prac, sprawne środki 

ochrony indywidualnej i/lub zbiorowej. 

2.19. Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników posiadających aktualne badania lekarskie 

potwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. 

2.20. Prace szczególnie niebezpieczne w rozumieniu ogólnych przepisów BHP oraz przepisów branżowych, muszą być 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac oraz 

pod nadzorem osób kierujących pracownikami ze strony zleceniobiorcy oraz za pisemnym zezwolenie do 

wykonywania pracy. 

2.21. Przed rozpoczęciem pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych firma zewnętrzna jest zobowiązana 

dostarczyć wykaz delegowanych do wykonania pracy pracowników zawierający numery ważnych świadectw 

kwalifikacyjnych (rodzaj, grupa urządzeń) oraz posiadane dodatkowe kwalifikacje (np. spawalnicze, do obsługi 

urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, itp.) 

2.22. Prace pożarowo-niebezpieczne mogą odbywać się jedynie za pisemnym pozwoleniem na prace pożarowo-

niebezpieczne i po spełnieniu wymagań określonych w tym pozwoleniu, za pisemnym dopuszczenie do 

wykonywania pracy. 

2.23. Prace pożarowo - niebezpieczne mogą odbywać się wyłącznie w godzinach pracy działu BHP: 7:00 -15:00. 

2.24. Na terenie zakładu zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego 

rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności: 

- używania otwartego ognia, palenia tytoniu, stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon 

występujących materiałów w strefie zagrożenia wybuchem, w miejscach występowania materiałów 

niebezpiecznych pożarowo; 

- przechowywanie ponadnormatywnych ilości materiałów i cieczy palnych oraz większych ilości odpadów 

palnych i nieusuwanie ich po zakończeniu pracy; 

- parkowanie pojazdów, składowanie materiałów lub innych przedmiotów na drogach komunikacyjnych,  

w szczególności ewakuacyjnych. 

2.25. Wszystkie wypadki przy pracy lub inne zdarzenia potencjalnie wypadkowe, należy natychmiast zgłosić do osoby 

zlecającej prace ze strony ZOELLER TECH. 

2.26. Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może poskutkować wstrzymaniem prac, 

usunięciem firmy zewnętrznej poza teren zakładu pracy lub nałożeniem kary finansowej zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

2.27. Zoeller Tech Sp. z o.o nie dopowiada za zapewnienie środków ochrony indywidualnej oraz materiałów, urządzeń, 

narzędzi niezbędnych do wykonania zleconych prac przez Zleceniobiorcę.  
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3. Uwagi szczegółowe dotyczące przestrzegania przepisów ochrony środowiska 

3.1. Firmy zewnętrzne na terenie ZOELLER TECH zobowiązane są do stosowania zasad ochrony środowiska  

i przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności do: 

- ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi substancjami, np. 

olejami, smarami farbami, produktami zawierającymi składniki trujące;  

- usuwania z terenu zakładu powstałych w trakcie prac odpadów oraz materiałów zbędnych; 

- niewprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania ich na terenie 

zakładu,  

- ograniczenia nadmiernego hałasu. 

3.2 Firmy zewnętrzne, które wytworzyły odpady podczas prac na terenie Zoeller Tech, na podstawie regulacji prawa 

ochrony środowiska są posiadaczami / wytwórcami odpadów i ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie 

zagospodarowanie odpadu zgodnie z regulacjami prawnymi, dlatego odpady i inne pozostałości materiałów 

należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach i zabrać je w celu zgodnej z przepisami utylizacji. Należy również 

przestrzegać zakazu wspólnego składowania materiałów niebezpiecznych oraz ich odpadów.  

3.3 W przypadku stosowania substancji niebezpiecznych, firmy zewnętrzne muszą posiadać środki w celu usunięcia 

awarii np. rozlania. W uzasadnionych przypadkach firma zewnętrzna może skorzystać ze środków ZOELLER TECH.  
3.4 Niedopuszczalne jest: 

- wyrzucanie odpadów do odpadów należących do ZOELLER TECH; 

- zanieczyszczanie stref ochronnych ujęć wody i ich najbliższego otoczenia; 

- emitowanie do powietrza substancji; 

- wycinanie drzew i krzewów; 

- prowadzenie działań ingerujących w środowisko; 

- składowanie odpadów bezpośrednio na ziemi lub w miejscach innych niż wyznaczone; 

- wwożenie jakichkolwiek odpadów na teren zakładu; 

- składowanie substancji, materiałów, które nie służą wykonaniu zlecenia; 

- spalanie odpadów i innych substancji; 

- mycie urządzeń, maszyn, pojazdów; 

- składowanie paliwa i oleju napędowego. 

3.5 Wszystkie awaryjne sytuacje środowiskowe należy natychmiast zgłosić do osoby zlecającej prace ze strony ZOELLER 

TECH.   

3.6 Nieprzestrzeganie zasad określonych w niniejszym regulaminie może poskutkować wstrzymaniem prac, usunięciem 

firmy zewnętrznej poza teren zakładu pracy lub nałożeniem kary finansowej zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

4. Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa  

4.1. Firmy zewnętrzne (wykonawcy, dostawcy, ich pracownicy oraz ich podwykonawcy) są zobowiązani do zachowania 

tajemnicy i poufności wszystkich informacji technicznych i innych, które uzyskują w ZOELLER TECH Sp. z o.o.,  

w związku z/lub w ramach wykonywania zlecenia.  

4.2. W szczególności uzyskane informacje: 

- nie mogą być udostępniane i/lub przekazywane osobom trzecim; 

- nie mogą być używane do własnych celów lub w interesie osób trzecich; 

- mogą być używane wyłącznie na potrzeby realizacji uzgodnionego (zgodnego z umową) przedmiotu zamówienia; 

- mogą być udostępniane wyłącznie tym pracownikom, którzy są niezbędni do wykonania przedmiotu zamówienia 

i którzy zostali uprzednio zobowiązani w formie pisemnej do zachowania tajemnicy służbowej.  

4.3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy i poufności wszystkich informacji technicznych i innych uzyskanych w 

ZOELLER TECH Sp. z o.o. w ramach wykonywania zlecenia, lub podczas wizyt, obowiązuje w okresie pracy dla 

ZOELLER TECH Sp. z o.o., a także po zakończeniu współpracy. 

4.4. Powyższe nie obejmuje informacji ogólnie znanych, które były wiadome firmie zewnętrznej w chwili podjęcia 

współpracy z ZOELLER TECH Sp. z o.o. 

4.5. Na terenie ZOELLER TECH Sp. z o.o. zabrania się fotografowania, filmowania i sporządzania nagrań dźwiękowych 

bez pisemnej zgody Zarządu ZOELLER TECH Sp. z o.o.  
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4.6. W razie niezastosowania do ww. zasad ZOELLER TECH Sp. z o.o. może zażądać wydania zarejestrowanych 

materiałów audio-video, które mogą zostać zniszczone.  

4.7. Na terenie ZOELLER TECH Sp. z o.o. działa system monitoringu wizyjnego – zasady jego funkcjonowania oraz prawa 

osób, których dane osobowe są przetwarzane, określa Regulamin monitoringu wizyjnego ZOELLER TECH Sp. z o.o. 

 

5. Dane osobowe 

5.1. W związku z realizacją umowy, zarówno firma zewnętrzna jak i ZOELLER TECH Sp. z o.o. udostępnia i uzyskuje dane, 

które można powiązać z konkretnymi osobami, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, służbowy telefon i e-mail 

(dalej „Dane osobowe”).  Takie Dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz utrzymania lub 

rozwoju kontaktów biznesowych, jak również do realizacji innych celów wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa.  

5.2. Firma zewnętrzna w odniesieniu do udostępnianych przez siebie Danych osobowych oświadcza, że zostały 

zgromadzone oraz są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i jako administrator tych Danych 

osobowych lub podmiot upoważniony do ich przetwarzania, jest uprawniona do ich udostępnienia. Firma 

zewnętrzna zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem 

zapewnienia ochrony i przetwarzania Danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5.3. ZOELLER TECH Sp. z o.o. informuje, że udostępnione jej przez firmę zewnętrzną Dane osobowe mogą zostać 

udostępnione lub powierzone w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub wykonania obowiązków prawnych 

spółkom z grupy kapitałowej ZOELLER, podmiotom współpracującym w związku z realizacją umowy,  

w szczególności świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, 

usługi prawne oraz usługi ochrony mienia. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

5.4. Firma zewnętrzna gwarantuje wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i/lub 14 RODO  

w stosunku do osób, których Dane osobowe udostępnia w związku z umową, w imieniu własnym jak i w imieniu 

ZOELLER TECH Sp. z o.o., w pełnym zakresie wymaganym prawem. W szczególności poinformuje o udostępnieniu 

ich ZOELLER TECH Sp. z o.o. oraz przekaże informacje o prawach tych osób. Obowiązek informacyjny powinien 

zostać wykonany zwłaszcza w odniesieniu do przedstawicieli firmy zewnętrznej i jej reprezentantów, osób 

kontaktowych i osób wyznaczonych do realizacji umowy. W zakresie, w jakim firma zewnętrzna nie dysponuje 

niezbędnymi informacjami koniecznymi do wykonania opisanego obowiązku, należy niezwłocznie zwrócić się  

z pytaniem do ZOELLER TECH Sp. z o.o. pod adresem: ochrona.danych@zoeller.pl. 

5.5. W przypadku niewypełnienia obowiązku określonego w niniejszym punkcie przez firmę zewnętrzną, firma 

zewnętrzna odpowiada za szkody, jakie ZOELLER TECH Sp. z o.o. poniosła w związku z zaniechaniem lub 

nienależytym wykonaniem tego obowiązku. ZOELLER TECH Sp. z o.o. może żądać złożenia w formie pisemnej lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o treści: Oświadczam, że w imieniu ZOELLER TECH Sp. z o.o. 

zostały wypełnione obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio udostępniono w związku z zawarciem umowy lub prowadzoną 

działalnością. W przypadku określonym w art. 13 ust. 4 oraz 14 ust. 5 lit. a) RODO, firma zewnętrzna może przekazać 

oświadczenie, iż osoby, których Dane osobowe zostały udostępnione, dysponują już informacjami wymaganymi 

prawem. 

Firma zewnętrzna zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem osoby działające w jej imieniu w związku  

z realizacją umowy.  

 

6. Klauzula RODO 
Patrz załącznik: Klauzula informacyjna dla kontrahentów ZOELLER TECH SP. z o.o. i osób ich reprezentujących oraz 

wskazanych do kontaktu.  
 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji zlecenia, osobą kontaktową jest osoba zamawiająca usługę.  

W przypadku pytań dotyczących infrastruktury dostępnej na terenie zakładu do Państwa dyspozycji pozostaje 

pracownik działu utrzymania ruchu (utrzymanie.ruchu@zoeller.pl). 

mailto:ochrona.danych@zoeller.pl
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Rodzaj naruszenia Kwota kary pieniężnej  

Niestosowanie się do przepisów BHP, PPOŻ, ochrony środowiska w zakresie 

nieustalonym w poniższym taryfikatorze.  
500 zł 

Fotografowanie oraz filmowanie bez pozwolenia. 500 zł 

Przebywanie pod wypływem alkoholu i/lub środków odurzających. Spożywanie alkoholu 

i/lub przyjmowanie środków odurzających na terenie zakładu pracy. 

1000 zł + całkowity 

zakaz wstępu na teren 

zakładu 

Dopuszczanie pracowników do pracy bez: 

- aktualnych szkoleń BHP; 

- wymaganego instruktażu stanowiskowego; 

- badań lekarskich; 

- uprawnień w zakresie obsługi maszyn, urządzeń instalacji określonych w przepisach 

prawa. 

1000 zł 

Niestosowanie wymaganych środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej. 1000 zł 

Używanie materiałów niebezpiecznych bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu. 1000 zł 

Palenia papierosów, używania innych wyrobów tytoniowych oraz palenia papierosów 

elektronicznych w miejscach do tego nie przeznaczonych. 

 

1000 zł 

Parkowanie pojazdów lub innych urządzeń technicznych w miejscach do tego nie 

przeznaczonych. 
1000 zł 

Ograniczanie lub całkowite zastawianie dostępu do: 

- dróg transportowych, ewakuacyjnych oraz pożarowych; 

- urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego; 

- maszyn, urządzeń lub instalacji technicznych; 

- apteczek lub punktów pierwszej pomocy. 

Do 30 min 2500 zł 

Powyżej 30 

min 

 

6000 zł 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych lub prac pożarowo niebezpiecznych bez 

wymaganego pisemnego pozwolenia/dopuszczenia na te prace.  
2500 zł 

Eksploatacja maszyn oraz urządzeń technicznych: 

- bez wymaganych certyfikatów, pozwoleń wynikających z przepisów prawa; 

- niezgodnie z przeznaczeniem; 

- niesprawnych technicznych lub bez wymaganych prawem przeglądów technicznych. 

 

 

2500 zł 

Prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych bez odpowiedniego nadzoru osób 

kierujących pracownikami oraz wymaganych środków ochrony. 
3000 zł 

Eksploatacja maszyn oraz urządzeń technicznych bez właściwego wykonania 

przeciwwybuchowego w strefach zagrożenia wybuchem. 
3000 zł 

Nie wygrodzenie lub wygrodzenie w sposób niewłaściwy strefy niebezpiecznej 

wynikającej z przepisów prawa, a także nieoznaczenie tej strefy w sposób jednoznaczny. 
3000 zł 

Prowadzenie robót budowlanych na terenie czynnego zakładu pracy bez wcześniejszego 

ustalenia oraz zatwierdzenia przez ZOELLER TECH Sp. z o. o.: 

- szczegółowego harmonogramu prac; 

- sposobu bezpiecznego wykonania prac przez zleceniobiorcę. 

3000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator Danych Osobowych: ZOELLER TECH Sp. z o.o., ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne, tel. 58 774 89 00, KRS: 

0000114047 Inspektor Ochrony Danych: ochrona.danych@zoeller.pl, ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne     

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE ZAKŁADU 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA 

• Ochrona pracowników i mienia,

zachowanie tajemnicy informacji

• Monitoring

Art. 6.1 f) RODO  

Art. 22
2
 § 1-10 KP

• 2 lata - rejestr ruchu osobowego i kołowego

• 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi lub może

stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie

przepisów prawa – wtedy do czasu prawomocnego zakończenia

postępowania

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH ODBIORCY DANYCH 

• Dane identyfikacyjne

• Wizerunek

• Agencja ochrony

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH WSPÓŁPRACY Z KONTRAHENTAMI I PRZESYŁANYCH 

Z KORESPONDENCJĄ 

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA 

Obsługa i realizacja zamówień 
Art. 6.1 b) RODO 

Przez okres wykonywania umowy i przez okres 

przedawnienia wzajemnych roszczeń 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz 

rozliczeń podatkowych 

Art. 6.1 c) RODO 
Okres wymagany aktualnymi przepisami prawa 

Obsługa roszczeń gwarancyjnych i/lub rękojmi 
Art. 6.1 b) RODO 

Art. 6.1 c) RODO 

Do zakończenia okresu obsługi gwarancji i/lub rękojmi 

oraz przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń 

Marketing elektroniczny 

Art.10 uśude

Art. 172 pr. telekom. 

Art. 6.1 f) RODO 

Do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu 

• Prowadzenie korespondencji związanej z

zawieraniem i/lub wykonywaniem umów

• Zapewnienie komunikacji w związku ze

współpracą biznesową

• Pozostałe działania marketingowe

• Inna korespondencja

Art. 6.1 f) RODO 

– prowadzenie i

utrzymywanie

korespondencji biznesowej

i innej z kontrahentem i

zainteresowanymi stronami

Do czasu utraty przydatności biznesowej prowadzonej 

korespondencji, wykonania umowy lub wygaśnięcia 

relacji biznesowych, z uwzględnieniem okresu 

przedawnienia roszczeń 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH ODBIORCY DANYCH 

• Dane identyfikacyjne

• Dane adresowe

• Dane kontaktowe

• Dane rozliczeniowe

• Podmioty działające na podstawie umów i świadczące usługi, w szczególności:

doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, rachunkowe, ochroniarskie,

pocztowe, kurierskie, IT, hostingowe, w zakresie w jakim jest to niezbędne do

realizacji celów przetwarzania danych osobowych

• Spółki z Grupy KIRCHHOFF na terenie UE, w zakresie prawnie usprawiedliwionym

• Organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa

OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ PRZYSŁUGUJE PRAWO DO: 

• Dostępu do swoich danych i sprostowania swoich danych

• Usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych

• Przeniesienia danych osobowych

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych

• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

• Wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek: 

• wejścia na teren zakładu

• udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość

lub skierowane zapytanie

• realizacji zamówienia

Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Informujemy, że dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 
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