KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH
Chcemy poinformować Cię, że jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą codziennie
przetwarzamy dane osobowe. Procesy te są nieodzownym elementem niemal każdego biznesu, w tym
i prowadzonego przez Nas. Dane osobowe przez Nas zbierane dotyczą naszych potencjalnych,
obecnych i byłych pracowników oraz zleceniobiorców, klientów oraz dostawców i podwykonawców.
Informujemy Cię, że z powagą i rygorystycznie podchodzimy do wypełniania obowiązujących Nas
przepisów w zakresie gromadzenia, przetwarzania, udostępniania, opracowywania i usuwania danych
osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
Kim jesteśmy „My” – podmiotami skupionymi wokół marki Park – M, powiązanymi ze sobą osobowo
lub/i kapitałowo. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez:
- Park M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Sączu (33-340), ul. Piaski 12,
NIP: 734-33-53-983, KRS: 0000322642
- BKW Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeznej 576, 33-386
Podegrodzie, NIP: 521-36-16-383, KRS: 0000395890
- Park – M Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starym Sączu (33-340), ul.
Piaski 12, NIP: 734-35-16-480, KRS: 0000430121
- Park – M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz, wykonujący działalność rolniczą pod adresem ul. Trakt Św.
Kingi 8, 33-340 Stary Sącz, REGON: 49040932400023
- Park – M Krzysztof Mróz, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Trakt Św. Kingi 8, 33340 Stary Sącz, NIP: 734-101-35-10
Wszystkie wymienione firmy (każda z nich jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków)
współadministrują zbieranymi w ramach Grupy Park – M danymi osobowymi, mogą samodzielnie lub
w ramach grupy te dane przetwarzać na zasadach i w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wspólne administrowanie Twoimi danymi osobowymi oznacza ustalanie celów i sposobów
przetwarzania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw. W tej materii współpraca odbywa
się na podstawie stosownej umowy o współadministrowaniu, a w sposób podobny odbywa się u Nas
przetwarzanie danych osobowych, gdyż niemal zawsze administrowanie danymi oznacza ich
przetwarzanie.
Wyjaśnimy Ci teraz, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe:
1. W celu wykonania zawartej z Nami umowy – to na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
2. W celu wypełniania ciążących na Nas obowiązków prawnych – to na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO
3. W celu kontrolowania i usprawniania prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej, co
traktujemy jako Nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
4. W celu realizacji w Naszej grupie badań, audytów, kontroli, udzielania certyfikatów, co również
traktujemy jako Nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

5. W celu prowadzenia konwencjonalnego marketingu bezpośredniego oraz innych form
marketingu i reklamy, co również traktujemy jako Nasz prawnie uzasadniony interes – to na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
6. W celach dowodowych, wobec potrzeby zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności
wykazania przy ich użyciu zaistnienia określonych okoliczności faktycznych, co również
traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
7. W celu ustalania, dochodzenia oraz egzekucji przysługujących nam roszczeń, jak również
w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi w naszym kierunku, co również traktujemy
jako nasz prawnie uzasadniony interes – to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
8. W celu zapobiegania przestępstwom związanym z przedmiotem prowadzonej przez Nas
działalności gospodarczej, jak również praniu pieniędzy lub niewłaściwemu korzystaniu
z oferowanych przez nas towarów i usług, co również traktujemy jako nasz prawnie
uzasadniony interes – to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
9. W celu zapewnienia w prowadzonych przez Nas działaniach bezpieczeństwa fizycznego oraz
cybernetycznego, co również traktujemy jako nasz prawnie uzasadniony interes – to na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Teraz wyjaśnimy Ci, komu (poza podmiotami Naszej grupy Park – M) możemy Twoje dany osobowe
udostępniać:
1. Naszym dostawcom, pośrednikom i podwykonawcom – a więc podmiotom, z których usług
korzystamy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania biznesu w Grupie Park – M.
2. Zewnętrznym usługodawcom z zakresu m.in. księgowości, kontrollingu i audytu – owi
usługodawcy mogą uzyskiwać dostęp do Naszych zasobów informacyjnych w zakresie
finansów, w celu kontroli i optymalizacji prowadzonych przez Nas procesów gospodarczych
3. Kancelariom prawnym i przedsiębiorstwom prowadzącym usługi prawnicze – jeśli zajdzie
konieczność analizowania dokumentacji związanej z Twoją osobą w celu ustalenia,
dochodzenia lub egzekwowania roszczeń, albo też obrony przed roszczeniami
4. Organom administracji publicznej – wnioskującym o owe dane na podstawie właściwych
przepisów prawa
Chcemy Cię również poinformować, nie zamierzamy intencjonalnie przekazywać Twoich danych do
państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
W prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej będziemy przetwarzać następujące kategorie
Twoich danych osobowych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Imię i nazwisko
Nr NIP
Nr REGON
Nr PESEL
Adres zamieszkania lub/i miejsca prowadzenia działalności zawodowej
Miejsce urodzenia
Nr dowodu osobistego lub /i numery serii innych dokumentów potwierdzających tożsamość
(np. prawo jazdy, paszport)
Adres poczty elektronicznej
Nr telefonu
Nazwy Twoich profili w sieci internetowej
Nr rachunku bankowego

12. Dane identyfikacyjne tych osób, przy pomocy których prowadzisz Swoją działalność zawodową
13. Lub też inne dane, których podania będzie wymagał właściwy przepis prawa
Niezależnie od powyższego wyliczenia, będziemy zbierać tylko te rodzaje danych osobowych, które
zgodnie z zasadą minimalizacji niezbędne są do osiągnięcia danego celu.
W swojej aktywności gospodarczej korzystamy również z technologicznych możliwości analizowania
zachowań osób odwiedzających nasze witryny internetowe, są to procesy zautomatyzowanej analizy
danych ukierunkowane na prognozowanie preferencji konsumenckich, nazywane zbiorczo
profilowaniem. Procesy te nie prowadzą jednak do podejmowania na ich podstawie rozstrzygnięć
wywołujących skutki prawne dla osób odwiedzających nasze witryny internetowe, nadto nasze analizy
nie będą dla nich wywoływały innych skutków. Więcej o tych procesach możesz dowiedzieć się z
dokumentu p.t. „Polityka Prywatności”.

Informujemy Cię, że twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez następujące okresy
czasu:
1. W celu wykonania zawartej z Nami umowy – przecz czas realizacji tej umowy oraz do momentu
dopełnienia wszelkich rozliczeń z nią związanych
2. W celu wypełniania ciążących na Nas obowiązków prawnych z zakresu podatków
i rachunkowości – przez czas nakazany nam właściwymi przepisami prawa podatkowego
3. W celu kontrolowania i usprawniania prowadzonej przez Nas działalności gospodarczej - przecz
czas realizacji tej umowy oraz do momentu dopełnienia wszelkich rozliczeń z nią związanych
4. W celu realizacji w Naszej grupie badań, audytów, kontroli, udzielania certyfikatów - przecz
czas realizacji tej umowy oraz do momentu dopełnienia wszelkich rozliczeń z nią związanych
5. W celu prowadzenia konwencjonalnego marketingu bezpośredniego oraz innych form
marketingu i reklamy - przecz czas realizacji tej umowy oraz do momentu złożenia sprzeciwu
wobec przetwarzania
6. W celach dowodowych, wobec potrzeby zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności
wykazania przy ich użycia zaistnienia określonych okoliczności faktycznych – do momentu
przedawnienia się roszczeń bądź rozstrzygnięcia prawomocnego/ostatecznego podjętego
przez właściwy organ władzy publicznej
7. W celu ustalania, dochodzenia oraz egzekucji przysługujących nam roszczeń, jak również
w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi w naszym kierunku - do momentu
przedawnienia się roszczeń bądź rozstrzygnięcia prawomocnego/ostatecznego podjętego
przez właściwy organ władzy publicznej
8. W celu zapobiegania przestępstwom związanym z przedmiotem prowadzonej przez Nas
działalności gospodarczej, jak również praniu pieniędzy lub niewłaściwemu korzystaniu
z oferowanych przez nas towarów i usług - do momentu przedawnienia się roszczeń bądź
rozstrzygnięcia prawomocnego/ostatecznego podjętego przez właściwy organ władzy
publicznej
9. W celu zapewnienia w prowadzonych przez Nas działaniach bezpieczeństwa fizycznego oraz
cybernetycznego - przecz czas realizacji tej umowy oraz do momentu dopełnienia wszelkich
rozliczeń z nią związanych
Pamiętaj, że w konkretnych przypadkach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez
czas, na jaki udzieliłeś nam na to zgody i w celu opisanym Twoim oświadczeniem. Twoja zgoda
warunkuje również przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych do celów

związanych z oceną zdolności do pracy i medycyny pracy. Chcemy Cię zapewnić, że nie
przetwarzamy danych biometrycznych do celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej.
Co do Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, otrzymywania ich kopii, żądania ich poprawienia
oraz ich usunięcia – jeśli w Twojej ocenie brak jest podstaw do ich przetwarzania
2. Prawo do ograniczania przetwarzania – możesz zgłosić żądanie, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania, lub przetwarzali je
w uzgodniony z Tobą sposób
3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – możesz w dowolnej chwili odwołać
wcześniej udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania
swoich danych osobowych w celach marketingowych, wówczas zaprzestaniemy takiego
przetwarzania, nadto możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w zakresie
Naszych prawnie uzasadnionych interesów, innych niż marketingowe, jednakże wówczas
obowiązany jesteś wykazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą w Twojej ocenie
zaprzestanie przetwarzania przez Nas Twoich danych. Pamiętaj jednak, że może zdarzyć
się sytuacja, iż będziemy w stanie wykazać nadrzędność podstaw przetwarzania Twoich
danych wobec Twoich praw, w szczególności przetwarzanych w celu ustalania,
dochodzenia oraz egzekucji przysługujących nam roszczeń, jak również
w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi w naszym kierunku
5. Prawo przeniesienia danych osobowych – możesz zażądać od Nas, abyśmy w powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu, przekazali Ci zgromadzone przez nas
Twoje dane osobowe, nadto możesz od Nas zażądać, abyśmy te dane przekazali
bezpośrednio do wskazanego przez Ciebie podmiotu trzeciego
6. Prawo skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane
osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, masz prawo do
złożenia w tym zakresie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu realizacji wskazanych powyżej praw, możesz skontaktować się z Nami w następujący
sposób: Inspektor Danych Osobowych Park – M: koordynatorodo@park-m.pl tel. 19 449 00 00

Na koniec, informujemy Cię, że w naszej codziennej działalności dokładamy wszelkich starań
w celu zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych w Park – M przed nieuprawnionym
dostępem, utratą lub modyfikacją. Stosujemy w tym zakresie rozbudowane narzędzia
informatyczne, a także zapewniamy i nieustannie ulepszamy odpowiednią organizację
funkcjonowania firm w grupie Park – M.

