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Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 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, dalej jako: RODO informujemy, że: 
Administratorem wymienionych w umowie danych osobowych jest Walcownia Metali Nieżelaznych „ŁABĘDY” S.A. 
w Gliwicach, ul. Metalowców 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Gliwicach 
X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000374289. 

W/w dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Spółkę, realizacji umowy oraz zapewnienia kontaktu. Ma Pan/Pani/Państwo prawo do 
dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie 
Spółki) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:  
Iwonę Burdyl (tel. 508 371 145). 
Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych można zgłaszać Inspektorowi Ochrony Danych w formie: 
- papierowej: pod adresem ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice 
- elektronicznej pod adresem www@wmn.com.pl  
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Spółki: 
www.wmn.com.pl. 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji umowy. W razie odmowy podania 
swoich danych osobowych, to Administrator ma prawo odmówić zawarcia umowy. 
 

Pana/Pani/Państwa dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom podmiotów: kancelariom 
prawnym, notarialnym, komorniczym, firmom księgowym, kurierom i operatorom pocztowym, kancelariom 
prawnym powiązanym z Administratorem, z którymi ma stałą umowę współpracy, podmiotom świadczącym 
usługi utrzymania kopii zapasowej serwisu i przechowywania danych, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę 
systemów informatycznych, sądom, organom publicznym z związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze. 
 

Pana/Pani/Państwa dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego(EOG). Administrator w związku z przekazywaniem danych osobowych poza terytorium EOG 
zadbał o to, aby podmioty, którym te dane są przekazywane dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony 
danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych 
klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” 
ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie 
adekwatności zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. 
 

Pani/Pana/Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowywane są przez okres negocjowania 
umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz nawiązała 
Pani/nawiązał Pan kontakt w sprawie jej zawarcia, jeśli do zawarcia umowy nie doszło. 
Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń z umowy. 
 

Wykonawca/Sprzedający zobowiązuje się do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych osobom, 
których dane udostępnił Zamawiającemu/Kupującemu, zgodnie z powyższą treścią.  
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