
Załącznik do umowy 
Obowiązuje od 1.06.2022r. 

 
 
 

Klauzula informacyjna  

Administratora Danych Osobowych KGHM ZANAM S.A. 

dla osób: reprezentujących Stronę, osób fizycznych występujących jako Wykonawca (w tym 
wspólników spółki osobowej),  upoważnionych do wystawienia faktur oraz upoważnionych do 

nadzoru i koordynowania prac objętych Umową 

 

Zważywszy na to, że każda ze Stron uzyskuje dane osobowe reprezentantów drugiej Strony oraz innych 

osób zaangażowanych w realizację Umowy, w zakresie oraz w sposób uzależniony od charakteru 

współpracy i podejmowanych czynności w ramach wykonywania zadań, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 

14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zamieszczamy niżej 

szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

 

1. KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach (59-101), ul. Kopalniana 7 jest Administratorem 
Danych Osobowych zwanym dalej Administratorem. Administrator wszelkie dane osobowe 
pozyskane w związku z niniejszą Umową będzie przetwarzał wyłącznie na potrzeby realizacji 
umowy oraz będzie chronił przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych - z dniem 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem 
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) 
(RODO). Administrator oświadcza, iż dane osobowe pozyskał od osoby, której dane dotyczą lub od 
drugiej Strony Umowy.   
 

2. Dane osobowe osób reprezentujących Stronę wymienione w części wstępnej Umowy oraz osób 
wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień udostępniane będą 
Administratorowi i przetwarzane w celu realizacji Umowy, w tym udokumentowania jej zawarcia, 
rozliczenia, postępowań kontrolnych lub sądowych, a nadto w celach archiwalnych i dowodowych. 
Jest to niezbędne do wykonania Umowy, zrealizowania prawnie usprawiedliwionego interesu 
Administratora oraz zrealizowania w niezbędnym zakresie obowiązków prawnych wynikających z 
ustawy o rachunkowości, co stanowi podstawę prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. „b”, „c” i „f” 
RODO).  

 
3. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie na podany wyżej adres, 

zaś z wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez e-mail: 
iod@kghmzanam.com lub listownie na wymieniony w punkcie 1 adres, z dopiskiem „do inspektora 
ochrony danych”. 

 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że stanowi warunek umożliwiający 

realizację/dopuszczenie do realizacji niniejszej Umowy. 
 
5. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, pełniona funkcja lub 

stanowisko, nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, adres e-mail. 
 
6. Dane osobowe będą  przetwarzane  w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy oraz 

innych wskazanych celów, z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń oraz przepisów 
podatkowych. 

 
7. Dane mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom Administratora, podmiotom uprawnionym z 

mocy przepisów prawa (np. organom władzy publicznej oraz ochrony prawnej: urzędom, sądom, 
Prokuraturze lub Policji) oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym usługi wymagające 
dostępu do danych, w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne. 
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8. Każda z osób, których dane osobowe będą przetwarzane, ma prawo żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu 
Administratora wskazanego w punkcie 2 z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, a także 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że 
Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. 
 

9. Wskutek przetwarzania danych osobowych przez Administratora nie będą podejmowane decyzje w 
sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również w formie profilowania. 
 

10. Strona Umowy nie będąca Administratorem oświadcza, że jej pracownicy w zakresie swoich 
obowiązków zostaną zaznajomieni z niniejszą Klauzulą informacyjną oraz Załącznikiem A do niej.  
 

11. Jeżeli Strona Umowy nie będąca Administratorem udostępni Administratorowi dane osobowe osób 
realizujących zadania wynikające z Umowy, zrealizuje ona obowiązek informacyjny poprzez 
zaznajomienie swoich pracowników z klauzulą według wzoru stanowiącego Załącznik A do 
niniejszej Klauzuli.  

 

Załącznik A WZÓR Informacja dla pracownika wykonującego zadania wynikające z Umowy na rzecz 

KGHM ZANAM S.A. 

 

Pani/Pana dane osobowe zostają przekazane KGHM ZANAM S.A. przez pracodawcę  

w związku z zawarciem oraz realizacją umowy łączącej Pani/ Pana pracodawcę oraz KGHM ZANAM 

SA. (dalej Umowa) 

Dane osobowe mogą również zostać przekazane bezpośrednio przez Panią / Pana w zależności od 

charakteru współpracy i podejmowanych czynności w ramach wykonywania zadań na rzecz KGHM 

ZANAM S.A. 

1. Administratorem danych osobowych jest KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: 
Administrator). Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się listownie pod 
adresem KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach (59-101), ul. Kopalniana 7, zaś z 
wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych poprzez e-mail: iod@kghmzanam.com 
lub listownie na wymieniony w niniejszym punkcie adres, z dopiskiem „do inspektora ochrony 
danych”. 
 

2. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu identyfikacji osób uprawnionych do 
realizacji zadań określonych Umową, w tym mających dostęp do Informacji Poufnych KGHM 
ZANAM S.A.  
Tym samym dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 

Administratora, związanych z podanym powyżej celem przetwarzania, którymi są: wykonywanie 

Umowy, zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji 

poufnych (tajemnicy przedsiębiorstwa) tj. art. 6 ust. 1 lit. „b”, „c” i „f” 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 (RODO). 

3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko oraz 
nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego,  adres e-mail, uprawnienia lub kwalifikacje 
zawodowe oraz inne dane w zakresie każdorazowo  ograniczonym do stopnia niezbędnego do 
wykonania umowy. 
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4. Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w punkcie 2 jest dobrowolne, z tym że podanie 

danych osobowych stanowi warunek umożliwiający dopuszczenie Pani / Pana do realizacji zadań 
określonych Umową. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. Dane 
będą następnie przechowywane przez czas wynikający z okresu przedawnienia oraz zobowiązania 
do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie), a także z przepisów 
podatkowych. 

 
6. Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom Administratora, podmiotom 

uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe  
i informatyczne. 

 
7. Każda z osób, których dane osobowe będą przetwarzane, ma prawo żądania dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z realizowaniem interesu 
Administratora wskazanego w punkcie 2 z przyczyn związanych z szczególną sytuacją, a także 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że 
Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych. 

 
8. Wskutek przetwarzania danych osobowych przez Administratora nie będą podejmowane decyzje w 

sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również w formie profilowania. 
 

 

__________________________ 

Data i czytelny podpis osoby  

 


