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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE 
("RODO") jest METALKOOP BARTOSZ BANAŚ  Brzękowice Dolne nr 9, 42-504 Psary oraz ul. Warszawska 89, 
42-470 Siewierz NIP 625-21-76-227 REGON 243209418 

 
Administrator danych przetwarza dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska oraz nazwy firmy, danych 
adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i pozostałych numerów rejestrowych (nr KRS, REGON), 
numeru rachunku bankowego, danych kontaktowych (numer telefonu, adres mail) oraz danych 
identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta. 
 
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

• zawierania i realizacji umów z kontrahentami (art.6 ust 1 lit. b RODO), w tym w przedmiocie 
realizacji usług świadczonych przez Administratora; 

• rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie 
właściwych przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

• archiwizacji danych dla potrzeby wykazania faktów, jak również ewentualnego ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit f RODO); 

• kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest prawnie 
uzasadnionym interesem administratora danych (art 6 ust, 1 lit. f RODO); 

• marketing usług własnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych 
(art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwi jednak 
nawiązanie współpracy z administratorem danych. 
 
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy 
przetwarzaniu danych  (banki, kancelarie prawne, biura księgowe, operatorzy pocztowi itp.). 

 
Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, 
której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń 
związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
 

Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez 
czas wskazany przepisami ustawy podatkowej oraz ustawą o rachunkowości. 
 
Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 
10, jednak nie później, niż do czasu wycofania przez osobę uprawnioną zgody na przetwarzanie danych lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przeciw przetwarzaniu danych. 
 
Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane powyżej  przez okres 10 
lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być 
kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą. 
 

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści 
swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. 
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Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem 
przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych 
osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
Dane nie będą podlegały profilowaniu. 
 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 

 


