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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
Niniejsza informacja oraz jej zakres zostają podane w wykonaniu obowiązku nałożonego przez Rozporządzenie 
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 uchyleniu 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO.   
 
Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku, 
(używająca także skróconej firmy: Grupa Azoty FOSFORY Sp. z o.o.) dążąc do osiągania jak 
najwyższych standardów zgodności z prawem, niniejszym informuje o przetwarzaniu Państwa 
danych osobowych i przekazuje niezbędne dla Państwa informacje w tym zakresie.  
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-550 Gdańsk), ul. 
Kujawska 2, zarejestrowana pod numerem KRS 0000033530 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-
Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 
5830001675, REGON 190572447, dalej zwana: GA FOSFORY. Spółka wyznaczyła 
Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych z którym można się kontaktować listownie 
pod adresem: Grupa Azoty FOSFORY  Sp. z o. o, Kujawska 2, 80-550 Gdańsk, przez adres e-
mail: dpo@fosfory.pl, telefonicznie: 58 343 82 71. 
 

2. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, 
adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, NIP, REGON, stanowisko lub 
funkcja w reprezentowanej organizacji, nr rachunku bankowego) przetwarzane są w 
celach: 

 zawarcia i realizacji zawartych z Państwem umów, a także obsługi współpracy (w 
tym realizacji kontaktów),  

 do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
GA FOSFORY lub stronę trzecią.  

 Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody 
na przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych. 
 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a), przepisu art. 6 
ust. 1 lit. b), przepisu art. 6 ust. 1 lit. c), przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 
 

4. Do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez GA FOSFORY lub stronę trzecią 
należą m.in.:  

 obsługa i realizacja umów,  
 weryfikacja Kontrahenta w publicznych rejestrach, 
 weryfikacja wiarygodności Kontrahenta, 
 ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń cywilnoprawnych,  
 zapobieganie oszustwom i innym przestępstwom,  
 zapewnienie tajemnicy danych/informacji przetwarzanych przez GA FOSFORY, 
 przechowywania dokumentacji w celu wykazania spełnienia obowiązków ze 

środków publicznych, 
 wykorzystywanie danych kontaktowych Kontrahentów w ramach Platformy 

zakupowej i Bazy Kontrahentów, 
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 stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i 
doradztwa. 
 

5. GA FOSFORY może udostępniać dane osobowe zakresie w jakim jest to niezbędne do 
prowadzenia działalności gospodarczej przez GA FOSFORY swoim 
doradcom/usługodawcom w szczególności prawnym, podatkowym, finansowym, 
podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów, ochrony osób i mienia, 
pocztowe i kurierskie, audytorom zewnętrznym. GA FOSFORY będzie również udostępniać 
dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, takim jak sądy, organy ściągania i organy administracji publicznej, o ile 
spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia. 
 

6. GA FOSFORY mogą również przekazywać Państwa dane w spółkom z grupy kapitałowej 
Grupy Azoty Tarnów S.A. jak również z grupy kapitałowej Grupa Azoty ZA Puławy S.A. 
(dalej: Spółki Grupy) w ramach Bazy Kontrahentów oraz Platformy Zakupowej na zasadach 
współadministrowania danymi. 

 
7. Państwa dane mogą zostać przesłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

klientowi, dostawcy lub kontrahentowi Spółek, jeżeli wymaga tego realizacja obowiązków 
na podstawie umowy zawartej pomiędzy GA FOSFORY lub Kontrahentem . Jeżeli Państwa 
dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Spółki wprowadzą odpowiednie 
zabezpieczenia w celu zapewnienia, że takie przekazywanie jest przeprowadzane zgodnie 
z obowiązującymi zasadami ochrony danych. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony 
danych osobowych, Spółki mogą przykładowo skorzystać z umowy o powierzenie 
przetwarzania danych z odbiorcą na podstawie standardowych klauzul ochrony danych 
zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zapewnić, że przeniesienie nastąpi na teren 
jurysdykcji, która jest przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej 
ochrony danych osobowych. Mogą Państwo także poprosić o dodatkowe informacje w 
zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, 
korzystając ze swoich praw określonych w punkcie 9.  

 
8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy. Dane osobowe 

przetwarzane będą również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu 
realizowanego przez GA FOSFORY lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia 
i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów 
przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego 
przechowywania. 

 
9. Mają Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych osobowych,  
 wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie o 

ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jednak bez wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, 

 żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  
 przenoszenia danych osobowych, 
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 wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych) w razie stwierdzenia naruszeń. 

Skorzystanie z powyższych uprawnień następuje przez skierowanie żądania na wskazany 
w pkt 1 powyżej adres poczty elektronicznej lub pisma na adres korespondencyjny.  
 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady dobrowolne lecz może być 
konieczne dla celów realizacji umowy lub obsługi współpracy zawartej pomiędzy GA 
FOSFORY lub Spółką Grupy a Państwem lub pomiędzy Państwem a podmiotem trzecim (w 
wypadku gdy wykonujecie Państwo umowę w imieniu i na rzecz Kontrahenta). 
  

11. GA FOSFORY nie będą przetwarzać danych w sposób zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym przez profilowanie, jak również nie będzie przetwarzać dalej danych 
osobowych w innym celach niż wskazane powyżej. 

 
 

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Fosforowych Gdańsk Sp. z o.o. 


