INFORMACJA O PRZETWRZANIU DANYCH
Na podstawie 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator Pani/Pana danych:
Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o.
Ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice
tel./fax. 76 847 91 29, 515 450 650
e-mail: pdr@pdr-eko.pl
Inspektor Ochrony Danych Stanisław Rozwadowski
Zastępca inspektora ochrony danych Piotr Leśniewicz
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:
iod@pdr-eko.pl oraz pod nr: 728-706-901, 667-941-610
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Korespondencja
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Rejestracja korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polega na wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy
z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi, realizowanie płatności dla
dostawców
• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO - uzasadniony interes administratora
4. Okres przchowywania: 5 lat.
5. Odbiorcy:
• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
rejestracji korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe
załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.
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Faktury za usługi dodatkowe
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Wystawienie i rozliczenie dokumentów księgowych w związku z podstawieniem
kontenera, pojemnika lub odbioru odpadów wielkogabarytowych i/lub zużytego
sprzętu elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO - uzasadniony interes administratora.
4. Okres przchowywania: 6 lat.
5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do wystawienia dokumentu
księgowego.
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Nagrywanie rozmów telefonicznych
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Nagrywanie rozmów telefonicznych w celu poprawy jakości świadczonych usług,
ocenienia rozmowy w zakresie jej przebiegu w sytuacjach spornych pomiędzy
administratorem a klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony
interes administratora
• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – uzasadniony interes administratora
4. Okres przchowywania: 3 miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie
stanowi dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończeniu postępowania
5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie danych podczas rozmowy telefonicznej jest
dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować nierozpatrzeniem sprawy z która się
Pani/Pan kontaktuje.
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Monitoring wizyjny
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona mienia, dochodzenie roszczeń i obrona przed
roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes
administratora
4. Okres przchowywania:
• Monitoring zainstalowany w pojazdach: 30 dni
• Monitoring zainstalowany w ZGM: .
5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
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Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy)
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Przeprowadzenia procesu rekrutacji:
▪ w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
▪ inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda
na przetwarzanie danych
▪ jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w
przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane
• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO - uzasadniony interes administratora
4. Okres przechowywania: dokumenty aplikacyjne przechowywane będą przez okres 3
miesięcy.
5. Odbiorcy:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych
• W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy strony
BIP
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania przenoszenia danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie
danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie
wynikającym z art. 22 § 1 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.
Podanie innych danych jest dobrowolne
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Pracownicy
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Zawarcie oraz realizacja umowy o pracę na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy
• Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy m.in. obsługa kadrowopłacowa, BHP, prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, kierowanie na
badania lekarskie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze
• Szkolenia podnoszące kwalifikacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –
uzasadniony interes administratora
• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – uzasadniony interes administratora
4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres 10 lat
5. Odbiorcy danych:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych
• Medycyna pracy
• Urząd Skarbowy
• Firmy szkoleniowe w zakresie niezbędnym do udziału w szkoleniu
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania przenoszenia danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest
obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak prywatny numer telefonu,
adres e-mail jest dobrowolne.
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Kontrahenci
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Zawarcie i wykonanie umowy lub zlecenia - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b)
RODO
• Składanie skarg i wniosków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -uzasadniony
interes administratora polegający na dbaniu o jakość dostaw
• Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej
wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane
przetwarzane przez okres 5 lat od przyjęcia dokumentu księgowej
• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO - uzasadniony interes administratora
4. Okres przechowywania: Dane przechowywane przez okres 6 lat.
5. Odbiorcy:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Urząd Skarbowy
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do
zawarcia umów oraz ich realizacji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości
zawarcia umowy.
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Pracownicy firm zewnętrznych reprezentujący kontrachentów
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Wykonywanie działań zmierzających oraz koniecznych do zawarcia umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający
na dbaniu o jakość dostaw
• Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy wniosków dot. współpracy podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora polegający na dbaniu o
jakość dostaw
• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO - uzasadniony interes administratora
4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres 6 lat lub do czasu złożenia
skutecznego sprzeciwu
5. Kategorie odnośne danych: dane zwykłe w zakresie imienia i nazwiska oraz numerów
kontaktowych
6. Odbiorcy:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych
7. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
8. Źródło danych: dane pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy w celu realizacji
zawartych przez Pani/Pana pracodawcę umów.
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Zapytanie ofertowe
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Przyjęcie i rozpatrzenie oferty na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Ustawą z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych; Regulamin udzielania zamówień publicznych o
wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w Art. 2.1.1) Ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych
• Realizacja umowy z wybranym oferentem art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres trwania
umowy
• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO – uzasadniony interes administratora
4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres 5 lat
5. Odbiorcy:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do
przyjęcia i rozpatrzenia oferty, a w przypadku wybranej oferty do zawarcia umów oraz ich
realizacji.
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Zamówienia publiczne
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego oraz
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych
• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Realizacja umowy z wybranym oferentem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą przez okres
trwania umowy
4. Okres przechowywania: dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień
publicznych krajowych jest to okres 5 lat, dla zamówień publicznych unijnych jest to okres
10 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji,
niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat. Okres
przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
Po upływie okresu przechowywania dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu
zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego o ich brakowaniu
5. Odbiorcy danych:
• osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy z dnia 11 września 2019r – Prawo zamówień
Publicznych; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z
wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw.
danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych)
• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
6. Przysługujące Ci prawa
• Prawo żądania dostępu do danych - (zamawiający może żądać od osoby

•

występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 75 ustawy PZP)
Prawo żądania sprostowania danych - (zgodnie z art. 19.2 i art. 76 ustawy PZP
wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników)

•
•

Prawo żądania usunięcia danych
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania - (zgodnie z art. 19.3 ustawy PZP

•

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa

wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania)
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7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
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Przechowywanie danych - archiwum
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna | czas przechowywania
• Archiwizacja danych zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach – dane przechowywane przez okres w zależności od
kategorii
• Realizacja wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze - dane przechowywane przez okres 5 lat od
zakończenia roku
4. Odbiorcy:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
5. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych - wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w
jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą
istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach)
• Prawo żądania sprostowania danych ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tzn.
administrator przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub
uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały
archiwalne
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania ograniczone w stosowaniu w zw. z art.
22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
tzn. nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z
przetwarzaniem danych w archiwum.
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
6. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów
prawa.
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ZFŚS
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Realizacja świadczeń z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków i szczególnych praw przez administratora lub osobę której dane dotyczą
• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z
ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5
4. Okres przechowywania: dane przechowywane przez okres 5 lat
5. Odbiorcy: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do
realizacji świadczeń.
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Wniosek o dostęp do informacji publicznej
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Rozpatrzenie wniosku o dostęp do informacji publicznej oraz udostępnienie
informacji publicznej lub wydanie decyzji odmownej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w zw. z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej oraz Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia
14 czerwca 1960 r.
• Odwołanie od decyzji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. art.
127
• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
4. Okres przechowywania: Dane przechowywana przez okres 5 lat.
5. Odbiorcy:
• Instytucje współpracujące w ramach realizacji zadań zespołu.
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
• Podmioty świadczące usługi pocztowe
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
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Skargi
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941-610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Przyjęcie i rozpatrzenie skargi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony
interes administratora.
• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Okres przechowywania: Dane przechowywanę bądą zgodnie z przepisami ustawy o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną tj. 25 lat.
5. Odbiorcy danych: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
6. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do
przyjęcia i rozpatrzenia skargi lub wniosku.
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Osoby realizujące postanowienia sądu
1. Administrator Pani/Pana danych: Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 2, 51-100 Polkowice, tel. 768479129, prd@pdr-eko.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych
możesz kontaktować się pod adresem: iod@pdr-eko.pl oraz nr : 728-706-901, 667-941610
3. Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Realizacja postanowień Sądu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. ustawą z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
4. Okres przechowywania: Dane przechowywane będą do czasu wykonania postanowień
sądu.
5. Kategorie danych: Treść postanowienia sądu.
6. Odbiorcy:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia
7. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa Podanie danych jest niezbędne i wynika z
przepisów prawa.
8. Źródło danych: Kuratorzy, Sądy Powszechne.
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