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Grudziądz, 24 Maja 2018 

 
Obowiązek informacyjny firmy UNIA Sp. z o.o. 

jako Administratora Danych Osobowych 
 

 

Jeśli jest Pani/Pan: 
 

- naszym Klientem/Kontrahentem Osobą Fizyczną lub Osobą Fizyczną 
Prowadzącą Działalność Gospodarczą 
 - kliknij TUTAJ 

  
  

- Pracownikiem naszego Klienta/Kontrahenta Osobą Fizyczną lub Osobą Fizyczną 
Prowadzącą Działalność Gospodarczą 
 - kliknij TUTAJ 

  
  

- naszym potencjalnym Klientem/Kontrahentem Osobą Fizyczną lub Osobą Fizyczną 
Prowadzącą Działalność Gospodarczą 
 - kliknij TUTAJ 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla 
klientów/kontrahentów UNIA Sp. z o.o. 

 

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unia  Sp. z o.o.   z siedzibą w 
Grudziądzu (86-300) przy ul. Szosa Toruńska 32/38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000147646, nr NIP 876-100-86-92, nr REGON 870320113.  Może skontaktować 
się Pani/Pan z administratorem danych za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: 
sekretariat.unia@uniamachines.com 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub realizacji umowy z Unia sp. z o.o. Prawną 
podstawą do ich przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy tj. 
zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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, RODO).  

3. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z obowiązkami, jakie są nałożone 
na Unia sp. z o.o. w związku z obowiązywaniem przepisów prawa, np. z ustawy Ordynacja Podatkowa. 
Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania danych do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit c) 
RODO. 

4. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie również w celu realizacji prawnie 
uzasadnionych interesów administratora danych, takich jak dochodzenie lub obrona roszczeń. W takim 
przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania 
do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.  

5. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane: 
a) podmiotowi świadczącemu na rzecz Unia sp. z o.o. usługi hostingowe i IT, 
b) Kancelarii Prawnej, świadczącej usługi prawne na rzecz Unia sp. z o.o.  

6. Unia sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres wykonania umowy oraz przez 
okres po jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu, nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia 
roszczeń wynikających z umowy, w tym w zakresie zobowiązań podatkowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych.  

8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy z Unia sp. z 
o.o.  
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników 
klientów/kontrahentów UNIA Sp. z o.o. 

 

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unia  Sp. z o.o.   z siedzibą w 
Grudziądzu (86-300) przy ul. Szosa Toruńska 32/38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000147646, nr NIP 876-100-86-92, nr REGON 870320113. Może skontaktować 
się Pani/Pan z administratorem danych za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: 
sekretariat.unia@uniamachines.com 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub realizacji umowy, którą Unia sp. z o.o. 
zawarła z Pani/Pana pracodawcą, który wskazał Panią/Pana jako osobę kontaktową. Prawną podstawą 
do ich przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji uzasadnionego interesu 
administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady 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, RODO).  

3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane: 
c) podmiotowi świadczącemu na rzecz Unia sp. z o.o. usługi hostingowe i IT, 
d) Kancelarii Prawnej, świadczącej usługi prawne na rzecz Unia sp. z o.o.  

4. Unia sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres wykonania umowy z Pani/Pana 
pracodawcą oraz przez okres po jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu, nie dłużej niż do czasu upływu 
terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w tym w zakresie zobowiązań podatkowych. 

5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych.  

6. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

  



 

UNIA Sp. z o.o. 
ul. Szosa Toruńska 32/38 
86-300 Grudziądz, Polska 
NIP: 8761008692 
REGON: 870320113 

tel.: +48 56 45 10 500 
fax.: +48 56 45 10 501 
uniamachines.com 
sekretariat.unia@uniamachines.com 

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
nr KRS 00000147646 
Kapitał zakładowy 800 000 PLN 
Kapitał wpłacony 800 000 PLN 

PEKAO PLN 19 1240 1239 1111 0010 3317 6236 
PEKAO EUR 15 1240 1239 1978 0010 3320 9976 
SWIFT - PKOPPLPW 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla potencjalnego 
klienta/kontrahenta UNIA Sp. z o.o. 

 

1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unia  Sp. z o.o.   z siedzibą w 
Grudziądzu (86-300) przy ul. Szosa Toruńska 32/38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000147646, nr NIP 876-100-86-92, nr REGON 870320113.  Może skontaktować 
się Pani/Pan z administratorem danych za pośrednictwem wiadomości elektronicznej wysłanej na adres: 
sekretariat.unia@uniamachines.com 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub realizacji umowy z Unia sp. z o.o. Prawną 
podstawą do ich przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w związku z podejmowaniem 
działań w celu zawarcia umowy tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 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, RODO).  

3. Dane osobowe podane przez Panią/Pana mogą być przekazane: 
e) podmiotowi świadczącemu na rzecz Unia sp. z o.o. usługi hostingowe i IT, 
f) Kancelarii Prawnej, świadczącej usługi prawne na rzecz Unia sp. z o.o.  

4. W przypadku zawarcia umowy z Panią/Panem, Unia sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane 
osobowe przez okres wykonania umowy oraz przez okres po jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu, nie 
dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w tym w zakresie 
zobowiązań podatkowych. W przypadku gdy negocjacje nie zakończą się zawarciem umowy, Pani/Pana 
dane zostaną usunięte po upływie 3 miesięcy od dnia ich zakończenia. 

5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych.  

6. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, 
ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy z Unia sp. z 
o.o.  
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