
Klauzula Informacyjna 

administratora danych – PEDMO SA 

z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 23 

 

1. Administrator: 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PEDMO SA  z siedzibą 

w Tychach przy ul. Towarowej 23, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział 

VIII KRS, NIP 646 032 60 60 . 

 

Kontakt: 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych 

należy kierować na adres : pedmo@pedmo.eu bądź listownie na adres: 

„PEDMO” SA ul. Towarowa 23 43-100 Tychy 

 

2. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych :  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać 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) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”)  art. 6 ust. 1 lit. b) 

w celu realizacji i obsługi Umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a 

Administratorem Danych; na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie 

usprawiedliwionym interesie Administratora Danych jakim jest ochrona 

przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z 

realizacją wskazanej wyżej Umowy; oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez 

Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych. 

 

3. Źródło pochodzenia danych : 

mailto:pedmo@pedmo.eu


PEDMO SA otrzymało je od Pana/Pani podczas zawierania umowy, podczas 

jej realizacji lub złożonego wcześniej zamówienia w formie mailowej, 

papierowej lub  telefonicznej. 

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 

 

4. Kategorie odbiorców danych: 

Pana/Pani dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom wspierających 

nas w świadczeniu usług, upoważnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa ( zwłaszcza sądy i organy państwowe ) 

oraz świadczącym usługi : 

1. z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek 

2. informatyczne 

3. obsługi telefonicznej lub elektronicznej 

4. audytorskie i kontrolne 

5. prawne i windykacyjne. 

       

5. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych: 

1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały 

profilowaniu. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania 

umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania 

dokumentacji. 

      

6. Przysługujące Pani/Panu prawa: 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie takie skargi kierować 

można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 



     

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar 

Gospodarczy: 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

 



Information Clause 

data administrator - PEDMO SA 

with headquarters in Tychy at ul. Towarowa 23 

 

1. Administrator: 

The administrator of your personal data is PEDMO SA with its registered office in Tychy  

at  ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District 

Court in Katowice, VIII Division of the National Court Register, NIP 646 032 60 60. 

Contact: 

Any questions regarding the processing of your personal data should be sent to the following address: 

pedmo@pedmo.eu or by post to the following address: "PEDMO" SA ul. Towarowa 23 43-100 Tychy 

 

2. Purpose and legal grounds for data processing: 

The processing of your personal data will take place on the basis of Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard 

to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 

95/46 / WE (General Data Protection Regulation) (Journal of Laws UE L No. 119 p. 1) ("GDPR") art. 6 

sec. 1 lit. b) in order to implement and service the Agreement concluded between you and the Data 

Administrator; 

based on Article. 6 point 1 lit. f) GDPR in the legally justified interest of the Data Administrator, which 

is protection against possible civil claims related to the implementation of the above-mentioned 

Agreement; 

and pursuant to art. 6 sec. 1 lit. c) GDPR due to the need to fulfill legal obligations by the Data 

Administrator, including tax obligations. 

 

3. Source of data origin: 

PEDMO SA received them from you during the conclusion of the contract, during its implementation 

or previously placed order in the form of e-mail, paper or telephone. 

If we have received personal data from entities other than the data subject, it means that we have 

received them from contractors, from social media, the Internet or other publicly available sources 

 

4. Categories of data recipients: 

We provide your personal data only to entities supporting us in the provision of services, authorized 

to receive them on the basis of applicable law (especially courts and state authorities) and providing 

services: 

1. in the field of delivery of correspondence and parcels 

2. IT 



3. telephone or electronic service 

4. audit and control 

5. legal and debt collection. 

 

      5. The period of storage of your personal data: 

1. The data provided by you will not be profiled. 

2. Your personal data will be kept for the duration of the contract and during the mandatory period    

    of keeping the documentation. 

     

     6. Your rights are: 

You have the right to access your data and rectify, delete or limit processing, as well as the right to 

object, request the cessation of data processing and transfer, as well as the right to withdraw consent 

at any time and the right to lodge a complaint with the supervisory authority. Currently, such 

complaints can be submitted to the President of the Personal Data Protection Office. 

 

     7. Transfer of personal data outside the European Economic Area: 

Your data will not be transferred outside the European Economic Area. 
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