
 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
KONTRAHENTÓW PURINOVA SP. Z O. O. ORAZ ICH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW 

 
1. Zakres podmiotowy. 

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy przetwarzania danych osobowych następujących 
osób fizycznych: 

1) kontrahentów (w tym dostawców) Purinova Sp. z o. o. i ich podwykonawców, 
2) członków organów, pracowników, współpracowników, pełnomocników, reprezentantów, osób wskazanych w 

umowach jako ich koordynatorzy lub osoby upoważnione do kontaktu w ramach ich wykonywania oraz 
wspólników kontrahentów (w tym dostawców) Purinova Sp. z o. o. i ich podwykonawców, 

3) innych osób, których dane są przetwarzane przez Purinova Sp. z o. o. w ramach współpracy z kontrahentami 
(w tym dostawcami) Purinova Sp. z o. o. i ich podwykonawcami 

(dalej jako: Kontrahenci lub Państwo). 
 

2. Administrator danych osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Purinova Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-719), ul. 
Fordońska 74 (dalej jako: Administrator). Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować korespondencyjnie na 
adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem odo@purinova.com. 
 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz okres przechowywania danych. 
 

Lp. Cel Podstawa 
prawna 

Okres przechowywania 

1. Zawarcie i wykonywanie umowy (w tym 
realizacja zamówień), jeżeli są Państwo jej 
stroną 

Art. 6 ust. 
1  lit. b) 
RODO 

do czasu zakończenia umowy (realizacji 
zamówienia), chyba że możliwość 
przechowywania wynika z innych podstaw 
prawnych 

2. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze (np. wystawianie faktur, 
przechowywanie dokumentacji) 

Art. 6 ust. 
1 lit. c) 
RODO 

do czasu upływu terminów wynikających z 
przepisów (np. zasadniczo dokumentację 
podatkową należy przechowywać przez okres 5 
lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w 
którym upłynął termin płatności podatku) 

3. Prawnie uzasadniony interes Administratora 
polegający na: 

− monitorowaniu stanu wykonania umowy 

− nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji 
biznesowych 

− realizacji procesów biznesowych (w tym 
analizy zarządcze, prognozowanie, 
planowanie, transakcje, ciągłość 
działalności) 

− tworzeniu baz danych kontrahentów 

− ustalaniu, dochodzeniu, obronie przed 
roszczeniami 

− weryfikacji wiarygodności płatniczej 

− weryfikacji w rejestrach publicznych 

− realizacji obowiązków wynikających z umów 
o dofinansowanie projektów  

− marketingu własnych produktów lub usług 

− organizacji szkoleń lub konferencji 

− informowaniu konsumentów o 
autoryzowanych wykonawcach 
Administratora 

Art. 6 ust. 
1 lit. f) 
RODO 

do czasu realizacji lub ustania interesu (np. do 
momentu przedawnienia się ewentualnych 
roszczeń wynikających ze stosunku pracy) lub 
skutecznego złożenia sprzeciwu wobec 
przechowywania 

 
4. Kategorie danych osobowych. 

Jako Administrator, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:  

− dane identyfikujące, np.: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres prowadzenia 
działalności gospodarczej, stanowisko służbowe/pełniona funkcja 

− dane kontaktowe, np.: adres korespondencyjny, email, numer telefonu stacjonarnego, komórkowego, 
faxu 
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− dane finansowe np.: numer rachunku bankowego 

− doświadczenie zawodowe i posiadane uprawnienia. 
 
5. Odbiorcy danych osobowych. 

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie w szczególności następującym 
kategoriom odbiorców: 

1) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności: 

− podmiotom obsługującym lub udostępniającym Administratorowi systemy i narzędzia 
teleinformatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe 

− zewnętrznej obsłudze prawnej, doradztwa finansowego i podatkowego 

− zewnętrznej obsłudze finansowo – księgowej 

− firmom windykacyjnym, audytorskim, konsultingowym, factoringowym 

− ubezpieczycielom, bankom 

− podmiotom realizującym usługi badania sprawozdań finansowych 

− podmiotom świadczącym usługi logistyczne (magazynowanie, spedycja, przewóz towarów) 

− podmiotom realizującym zewnętrzne usługi ochrony mienia 

− podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie 

− agencjom marketingowym 

− centrom konferencyjnym, hotelom (na potrzeby organizacji konferencji) 
2) instytucjom upoważnionym z mocy prawa do odbioru danych osobowych Kontrahentów na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy, organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja), 
3) instytucjom upoważnionym z mocy prawa do kontroli działalności Administratora, 
4) instytucjom, z którymi Administrator zawiera umowy o dofinansowanie projektów i podmiotom 

kontrolującym wykonanie tych umów. 
 

Podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane są do stosowania właściwego zabezpieczenia poprzez 
stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, zgodnie z przepisami 
RODO, a także zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami. Podmioty przetwarzające dane mają 
obowiązek zachowania w tajemnicy treści przetwarzanych danych osobowych. 

 
6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. 

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do państw trzecich (tj. innych niż państwa Unii 
Europejskiej, Norwegia, Lichtenstein i Islandia). W związku z udostępnieniem dla niektórych krajów (np. Szwajcaria) 
Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, dla innych (np. Ukraina) – nie stwierdziła 
odpowiedniego stopnia ochrony. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw trzecich, dla których 
Komisja nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone, w szczególności 
przez zastosowanie odpowiednich klauzul umownych oraz będą mieli Państwo zapewnione egzekwowalne prawa i 
skuteczne środki ochrony prawnej. A jeżeli nie będzie to możliwe dane będą przekazywane wyłącznie, gdy będzie to 
niezbędne ze względu na ważne prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora. Informujemy, że 
przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii Państwa danych osobowych przekazanych  do państwa trzeciego lub 
uzyskania informacji o miejscu udostępnienia danych. 
 

7. Prawa osób, których dane dotyczą. 
W zakresie wynikającym z RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes Administratora, prawo do przenoszenia danych. 
Aby zrealizować swoje prawa, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem podanym w pkt. 2. 
 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

8. Obowiązek lub dobrowolność podania danych. 
W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie niektórych danych jest 
wymagane przez przepisy prawa lub niezbędne do wykonania umowy. Odmowa podania tych danych będzie 
skutkować niemożnością zawarcia umowy lub koniecznością jej zakończenia. Podanie innych danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować niemożnością wykonania czynności przez Administratora, do 
których konieczne są te dane, poza tym nie będzie powodować konsekwencji. 
 
W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Administratorem, podanie danych osobowych 
może być Państwa obowiązkiem służbowym lub może być niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Państwem a 



 

 

 

podmiotem trzecim (np. gdy są Państwo podwykonawcą Kontrahenta). 
 

9. Źródło pochodzenia danych. 
Państwa dane osobowe pozyskaliśmy: 

1) bezpośrednio od Państwa, 
2) ze źródeł publicznie dostępnych np. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego 
(GUS), stron internetowych, publicznych profili na portalach społecznościowych, 

3) od podmiotów, w których są Państwo członkami organów, pracownikami, współpracownikami, 
pełnomocnikami, reprezentantami, osobami wskazanych w umowach jako ich koordynatorzy lub osoby 
upoważnione do kontaktu w ramach ich wykonywania lub wspólnikami, 

4) od głównych wykonawców – jeśli są Państwo podwykonawcami umów z Administratorem. 
 
10. Aktualizacja Informacji o przetwarzaniu danych osobowych. 
Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i została zaktualizowana 
w dniu 2 maja 2022 r. oraz może podlegać dalszym zmianom. 


