
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

BM RECYKLING Sp. z o.o.  

 

1. Zakres zastosowania informacji 

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BM RECYKLING Sp. z o.o. stanowi realizację obowiązku administratora 

danych osobowych przewidzianego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO”, i ma ona 

zastosowanie do danych otrzymanych: 

a. poprzez zapytania telefoniczne, e-mail, pocztą tradycyjną; 

b. formularze zleceń 

c. w ramach umów z klientami 

d. poprzez przedstawicieli BM RECYKLING Sp. z o.o. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych (podczas rozmów osobistych i 

telefonicznych, korespondencji handlowej elektronicznej i papierowej, targów, przetargów, negocjacji itd.); 

e. w ramach współpracy z podmiotami trzecimi, np. w ramach konsorcjów, projektów badawczo-rozwojowych itp. 

 

2. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest BM RECYKLING Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, przy ul. Tkackiej 30, 34-120 Andrychów, 

KRS: 0000149461, NIP: 5512330453. Kontakt z administratorem danych osobowych: tel.: + 48 2280969, e-mail: odo@bmrecykling.pl. 

 

3. Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty  

BM RECYKLING Sp. z o.o. może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od Pana/Pani (drogą elektroniczną, w czasie rozmowy 

telefonicznej, osobiście) lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. od pracodawcy, który Pana/Panią zatrudnia, innego 

pracownika). Jeżeli reprezentuje Pan/Pani dany podmiot np. jako członek organu, prokurent, pełnomocnik, BM Recykling pozyska 

Pana/Pani dane osobowe w związku z pełnieniem przez Pana/Panią tej funkcji.  

W przypadku pozyskania danych od podmiotu, który Pana/Panią zatrudnia lub który Pan/Pani reprezentuje, BM RECYKLING Sp. z o.o. 

zbiera tylko podstawowe dane kontaktowe takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcja, firma, 

dane identyfikacyjne podmiotu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia, w związku z którymi następuje 

przekazanie wymienionych danych osobowych. 

 

4. Cele przetwarzania, okres przetwarzania, podstawa prawna 

Dane osobowe przetwarzane są przez BM RECYKLING Sp. z o.o.. w następujących celach:  

 

a. realizacja umowy lub zamówienia pomiędzy BM RECYKLING Sp. z o.o. a Panem/Panią lub podmiotem, który Pana/Panią zatrudnia 

lub który Pan/Pani reprezentuje. 

W przypadku zawarcia umowy lub złożenia zamówienia Pani/Pana podane dane będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy 

lub zamówienia oraz ich rozliczenia. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Okres Przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań. 

 

W przypadku wskazania Pana/Pani jako osoby do kontaktów przez podmiot, który Pana/Panią zatrudnia, lub w przypadku, gdy 

reprezentuje Pan/Pani dany podmiot jako członek organu, prokurent, pełnomocnika itp., Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w 

celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy BM RECYKLING Sp. z o.o., a Pana/Pani pracodawcą lub 

podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z 

realizacją takiej umowy. Przetwarzanie Pana/Pani danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora  osobowych, jakim jest zapewnienie należytego i sprawnego wykonania zawartej umowy. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres Przetwarzania: do dnia wykonania zobowiązań lub skutecznego wniesienia sprzeciwu. 

 

b. kontakty handlowe 

Dane kontaktowe przekazane w ramach umowy lub zamówienia mogą być przetwarzane przez przedstawicieli BM RECYKLING Sp. z 

o.o. w celu kontaktów handlowych. Przedstawiciele BM RECYKLING Sp. z o.o mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu 

przedstawienia oferty spółki, umówienia spotkania i innych działań handlowych. W przypadku, gdy jest Pan/Pani przedstawicielem 

dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele BM RECYKLING Sp. z o.o. mogą także skontaktować się z Panem/Panią, aby uzyskać ofertę, 



informację lub dokumenty. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, jakim jest sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji handlowych. 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres przetwarzania: do dnia utraty przydatności lub do dnia skutecznego wniesienia 

sprzeciwu.  

 

c. współpraca z podmiotami trzecimi, np. w ramach konsorcjów, projektów badawczo-rozwojowych itp.  

BM RECYKLING Sp. może pozyskiwać Pana/Pani dane osobowe w związku z nawiązaniem współpracy z Panem/Panią lub podmiotem, 

który Pana/Panią zatrudnia lub który Pan/Pani reprezentuje jako członek organu, prokurent, pełnomocnik itp. Wówczas Pana/Pani 

dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby organizacji tej współpracy oraz osiągnięcia celów z nią związanych. Podstawą 

prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, jaki w tym przypadku stanowi 

konieczność zapewnienia efektywnej i skutecznej współpracy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres przetwarzania: przez 

okres trwania współpracy, do dnia utraty przydatności lub do dnia skutecznego wniesienia sprzeciwu.  

 

d. cele kontaktowe 

W przypadku złożenia zapytania (np. e-mail, telefon, poczta tradycyjna) wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt związany z realizacją prośby 

lub zapytania. Aby cofnąć zgodę, należy przekazać prośbę administratorowi danych osobowych zgodnie z podanymi danymi 

kontaktowymi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Okres przetwarzania: do dnia rozpatrzenia sprawy będącej przedmiotem 

kontaktu lub do dnia cofnięcia zgody.  

 

e. realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji 

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia, a także podczas współpracy w innych celach będziemy także przetwarzać dane 

osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych, Kartach Przekazania Odpadów, protokołach zniszczenia lub w innej 

dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pan/Pani stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną 

umowy lub zamówienia jest Pana/Pani pracodawca lub podmiot, który Pan/Pani reprezentuje lub gdy zostało wykonane na Pana/Pani 

rzecz jakiekolwiek świadczenie. Podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Okres przetwarzania: termin przechowywania faktur, ksiąg 

rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora 

 

f. potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami 

Dane przekazane w ramach umowy lub zamówienia albo na potrzeby innej współpracy mogą być przetwarzane do celu archiwizacji 

informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków spółki BM RECYKLING oraz do celu dochodzenia ewentualnych 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko spółce BM RECYKLING. Przetwarzanie danych będzie w takim 

wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie 

wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia lub obrona przed roszczeniami. Podstawa prawna: art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO. Okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.  

 

g. wykorzystywanie cookies na stronie internetowej 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Okres przetwarzania: do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, 

jednak nie dłużej niż przez 5 lat. 

 

h. administrowanie stroną internetową 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych). Prawnie uzasadnionym 

interesem BM RECYKLING Sp. z o.o. jest sprawne zarządzanie stroną internetową. Okres przetwarzania: do czasu skutecznego 

wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. 

 

i. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonania obowiązków zawartych w RODO 

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (konieczność realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych). Prawnie uzasadnionym interesem BM RECYKLING Sp. z o.o. 

jest zapewnienie udokumentowania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnym z RODO – np. z realizacją 

sprzeciwów, cofnięć zgód itp., w celu obrony przed roszczeniami. Okres przetwarzania: 5 lat, jednak nie krócej niż najdłuższy okres 

przedawnienia odpowiedzialności administratora danych osobowych wynikający z przepisów. 



 

5. Konsekwencje niepodania danych 

W przypadku danych zbieranych przez formularze na stronie internetowej BM RECYKLING Sp. z o.o., przez pocztę e-mail, pocztę 

tradycyjną, telefon, faks, przez przedstawicieli BM RECYKLING Sp. z o.o. oraz danych zawartych w złożonych do BM RECYKLING Sp. z 

o.o. pismach w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne 

i konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości. W przypadku danych 

związanych z realizacją umowy lub zamówienia albo nawiązaniem współpracy podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i 

wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. 

 

6. Uprawnienia 

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia 

przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

administratora), a także cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda). Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak 

jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody.  

Realizacja wskazanych uprawnień zależy od warunków wskazanych w przepisach RODO.   

Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd 

Ochrony Danych Osobowych.   

 

7. Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich 

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom, odbiorcom, usługobiorcom i partnerom, z którymi BM RECYKLING Sp. z o.o 

podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług, umów, zleceń dla klientów, kontaktów handlowych oraz obsługi 

działalności spółki. W szczególności dotyczy to takich odbiorców, jak: spółki powiązane, biuro rachunkowe, ubezpieczyciele, prawnicy, 

dostawcy rozwiązań IT, podmioty świadczące usługi IT, hostingodawcy, Poczta Polska, firmy kurierskie, firmy audytorskie, a także 

wszelkie urzędy, organy i instytucje związane z realizacją działań BM RECYKLING Sp. z o.o.  

 

W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej 

stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony BM RECYKLING Sp. z o.o. stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe 

klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).  

 

8. Informacja końcowa 

Powyższa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez BM RECYKLING Sp. z o.o. ma charakter wyłącznie informacyjny. 

 

 BM RECYKLING Sp. z o.o. 


