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Klauzula informacyjna dla Klientów i Kontrahentów GPB Sp. z o.o. oraz ich pracowników i 
współpracowników 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych – RODO, Dz. Urz. UE 2016 L 119, str. 1, ze zm.), informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych jest Grupa Przemysłowa Baltic Sp. z o.o., z siedzibą ul. Na 

Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk  
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z administratorem pod 

tel. +48 58 769 16 00, lub adresem e-mail: gpb@gpbaltic.pl, natomiast z Inspektorem Ochrony 
Danych można kontaktować się pod adresem email: iod@gpbaltic.pl.  

3. Państwa dane  będą przetwarzane w celu: 
a) zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną lub w której zawarciu Państwo 

uczestniczą, a także w celu podjęcia działań na żądanie Państwa, jako osób, których dane 
dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO),    

b) przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 
lit a lub f RODO),  

c) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności i wykonanych lub niedopełnionych 
czynności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , 

d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w zakresie ustawy o 
rachunkowości lub   zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 6 ust 1 lit c RODO).   

e) zapewnienia sprawnej i zgodnej z prawem realizacji umowy, w przypadku, gdy jesteście 
Państwo podani jako osoby do kontaktu lub jesteście pracownikami/współpracownikami 
Klienta/Kontrahenta Grupy Przemysłowej Baltic Sp. z o.o. , wykonującymi prace, objęte 
zakresem umowy, co jest  naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit 
f RODO).  Cel ten obejmuje m.in. dostęp do uprawnień, niezbędnych do wykonywania 
określonych prac (monterskich, spawalniczych, szlifierskich.)     

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w uzasadnionych okolicznościach i zawsze w 
minimalnym, niezbędnym do realizacji określonego celu zakresie: podmioty powiązane z 
administratorem danych kapitałowo, w szczególności Energomontaż Północ Gdynia S.A; Baltic 
Operator Sp. z o.o., klienci i kontrahenci administratora oraz inne podmioty uprawnione do 
odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa - tj. organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą 
być również przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu 
administratorów na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
(np. firmy hostingowe, inne firmy świadczące usługi z zakresu obsługi IT).  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez:  

− okres niezbędny do wykonania umowy, uwzględniający okres dochodzenia roszczeń z 
tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,  

− okres wynikający z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości), 

− w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do jej odwołania 
lub ustania celu przetwarzania, na który zgoda została wyrażona.   

6. Informujemy, iż na podstawie i zgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do:  
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 
b) przeniesienia danych osobowych, 
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO), 

tel:+48587691600
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d) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej przetwarzania danych, w tym występowania 
danych w zbiorach administratora, celu, zakresu i sposobu przetwarzania,  ewentualnym 
źródle pozyskania danych; udostępniania  a w szczególności informacji o odbiorcach lub 
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. 

e) wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust 1 lit. f 
RODO.  

7. Informujemy, iż: 
1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i 

realizacji umowy.   
2) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
8. Informujemy ponadto, iż w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają 

Państwo  prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie 
zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została ona udzielona. 

9. Co do zasady nie przekazujemy danych do krajów trzecich. Może się zdarzyć, że dane osobowe 
podane nam w korespondencji mailowej są przekazywane do  Stanów Zjednoczonych w ramach 
korzystania z usług hostingowych. W takim przypadku zapewniamy  odpowiednie zawarcie umowy 
z naszymi usługodawcami, z kolei nasi usługodawcy, w ramach stosowanych regulaminów i umów 
zapewniają, że przetwarzanie odbywa się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o 
standardowe klauzule ochrony danych wydane na podstawie decyzji Komisji Europejskiej i z 
zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.   


