
NOTA INFORMACYJNA 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH I PRAWACH OSÓB, 

KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE 

 

zgodnie z Rozporządzeniem 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) informujemy, iż: 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administratorem danych osobowych jest:  

ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach przy ul. Kościuszki 111, 32 -650 Kęty, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-

Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

0000177577, NIP: 5492040001, REGON: 357081298; 

 

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 

Kościuszki 111, 32-650 Kęty lub e-mail: info.rodo@alumetal.pl; 

 

2. PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane przetwarzane będą: (i) celem wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ; (ii) w ramach prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Alumetal S.A. lub osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

– w przypadku - kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą w sprawach niezwiązanych z zawartą 

umową, podejmowania wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i/lub innych form 

współpracy, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz w innych uzasadnionych przypadkach, (iii) 

w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - w celu 

umożliwienia prowadzenia prawidłowych rozliczeń i dochodzenia należności, obsługi wniosków osób, 

których dane dotyczą, w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa; (iv) na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku użytkowników newslettera                      

i uczestników procesu rekrutacyjnego; 

Nota informacyjna dla osób zainteresowanych procesem rekrutacyjnych dostępna jest pod [linkiem]. 

 

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych zależy od podstawy oraz celu przetwarzania.  

Okres przetwarzania danych może tym samym wynikać z obowiązujących przepisów prawa, gdy 

stanowią one podstawę przetwarzania. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie: 

• Uzasadnionego interesu Administratora – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający 

realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania 

danych.  

• Zgody - dane przetwarzane są do jej wycofania.  

• Niezbędności do zawarcia i wykonania umowy - dane są przetwarzane do momentu jej 

rozwiązania.  
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Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą być przedłużone w przypadku, gdy przetwarzanie 

jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie 

okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.  

 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na 

podstawie przepisów prawa. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w postaci innych 

podmiotów z Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., dostawców usług technicznych i organizacyjnych (np. 

dostawcom usług IT) oraz dostawcom usług prawnych i doradczych, przy czym podmioty te 

przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i zgodnie z jego poleceniem.  

 

5. PROFILOWANIE 

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji,           

w tym w celu dokonania profilowania. 

 

6.  PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego znajdującego się poza terytorium EOG celem 

realizowania przez nas procesów serwisowania oprogramowania wykorzystywanego przez 

Administratora. Przekazanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję 

Europejską. 

     7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje 

(odpowiednio) prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, 

• żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych, 

• żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych, 

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• przenoszenia danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 

 

8. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH 

Jeżeli dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż 

otrzymaliśmy je od kontrahentów, z mediów społecznościowych, Internetu lub innych publicznie 

dostępnych źródeł. 

 

 


