
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI  

W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM WĘGLA 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO), czyli podmiotem, który decyduje 

w jakim celu i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane jest PUMAR Sp. z o.o. z siedzibą 

w Siemianowicach Śląskich, dane kontaktowe ADO: Siemianowice Śląskie (41-103) ul. Wyzwolenia 

14, e-mail: pumar@ppupumar.pl 

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe: 

a) w celu zawarcia i wykonania umowy zakupu towarów/usług oferowanych przez ADO, w tym 

obsługi reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w takim celu jest umowa zakupu, 

jaką zawarłeś z ADO,  

b) do kontaktu telefonicznego w związku z realizacją transportu. Podstawą prawną przetwarzania 

danych w tym celu jest Twoja zgoda,  

c) aby wykonać obowiązki prawne związane z zawartą umową, w szczególności podatkowe, 

rachunkowe, rozliczeniowe, archiwizacyjne, ewidencyjne. Podstawą prawną przetwarzania 

danych  

w takim celu jest obowiązek prawny ciążący na ADO, wynikający w szczególności z przepisów: 

 Ustawy o podatku akcyzowym; 

 Ustawy o VAT, 

 Ustawy o rachunkowości, 

d) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes ADO i jest jego podstawą prawną 

do przetwarzania tych danych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne (jeśli nie podasz numeru telefonu, nie będziemy się 

kontaktować telefonicznie w związku z realizacją transportu). Podanie pozostałych danych 

osobowych jest niezbędne, aby zawrzeć umowę między Tobą a ADO oraz wykonać jej 

postanowienia, jak również, by zrealizować obowiązki prawne związane z zawartą umową, 

wynikające w szczególności  z przepisów Ustawy o VAT, Ustawy o podatku akcyzowym. 

Niepodanie danych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy oraz brak 

możliwości spełnienia obowiązków prawnych związanych z umową.   

4. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez ADO do podejmowania wobec Ciebie 

decyzji  

w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.  

5. Dostęp do Twoich danych osobowych otrzymają osoby upoważnione przez ADO (np. jego 

pracownicy, zleceniobiorcy prowadzący w imieniu ADO punkty sprzedaży, kierowcy). Ponadto, 

Twoje dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:  

 podmiotom, które stale na zlecenie ADO wykonują czynności wspierające jego działalność: 

podmiotom świadczącym usługi ochroniarskie, informatyczne;  

 podmiotom, które sporadycznie wspierają ADO, takim jak: kancelarie prawne;  

 podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (m.in. Urząd 

Skarbowy); 



6. Dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy będziemy przetwarzać do upływu terminu 

przedawnienia roszczeń lub przez okres wskazany w przepisach prawa. Dane przetwarzane w celu 

realizacji obowiązków prawnych związanych z zawartą umową będą przetwarzane przez okres 

wskazany w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie o rachunkowości, Ustawie o podatku 

akcyzowym. Dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi 

z prowadzoną działalnością gospodarczą będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia roszczeń. 

Dane dotyczące nr telefonu będziemy przetwarzać na czas realizacji transportu. Szczegółowe 

informacje dotyczące okresów przechowywania danych znajdują się w dokumentach 

wewnętrznych Spółki. 

7. Przysługuje Ci prawo do: 

 dostępu do Twoich danych osobowych,  

 sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,  

 usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),  

 przenoszenia danych dostarczonych przez Ciebie i przetwarzanych w sposób 

zautomatyzowany  

w oparciu o podstawę prawną, jaką jest umowa zawarta między Tobą, a ADO, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

 wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na 

Twoją szczególną sytuację (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu ADO).  

 


