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Informacja o ochronie danych osobowych 
Zeppelin Polska Sp. z o.o.  

 

DOSTAWCY  

 

Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie informacji określonych w art. 13 i 14 ogólnego 
rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) dostawcom i ich pracownikom, których dane osobowe 
są przetwarzane przez spółkę Zeppelin Polska Sp. z o.o.  
 

1. Nazwa i dane kontaktowe administrator danych osobowych  

 
Za przetwarzanie danych osobowych Dostawców odpowiedzialna jest spółka Zeppelin Polska 
Sp. z o.o., z siedzibą w Kajetanach, ul. Klonowa 10, 05-830 Nadarzyn, numer identyfikacyjny 
NIP: 521-32-24-223, 

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych  
 
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych 
osobowych, możecie w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych Grupy, 
korzystając z poniższych danych: 
 

Zeppelin GmbH 
Group Data Protection Officer 
Graf-Zeppelin-Platz 1 
85748 Garching near Munich 
Germany 

 

Tel: +49 89 32 000-0 
Fax: +49 89 32 000-482 
Email: datenschutz@zeppelin.com 

 

3. Cel przetwarzania danych  

 
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji i wykonania 
stosunku umownego z dostawcą. Przetwarzamy dane osobowe dotyczące naszych dostawców 
pracowników naszych dostawców (w szczególności imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby 
kontaktowej w naszym przedsiębiorstwie).  

 
Potrzebujemy tych danych w celu wykonania naszej umowy z dostawcą, co oznacza, że podstawą 
prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) lub alternatywnie 
podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Nasz uzasadniony interes 
w przetwarzaniu danych osobowych dotyczących dostawcy i jego osób kontaktowych opiera się na 
fakcie, że bez tych danych możemy nie być w stanie wykonać umowy z naszym dostawcą, pod 
warunkiem, że dostawca nie jest sklasyfikowany jako osoba prawna, a interesy naszych osób 
kontaktowych z dostawcą nie są nadrzędne wobec naszych uzasadnionych interesów. 

 

Dostawca i/lub jego pracownicy są zobowiązani umową do przekazania nam tych danych. Bez nich 
nie będziemy w stanie zawrzeć umowy z dostawcą ani wypełnić naszych zobowiązań wynikających z 
umowy. 

 
W celu zwalczania terroryzmu rozporządzenia UE (WE) 2580/2001 i (WE) 881/2002 wymagane jest, 
aby żaden z naszych dostawców nie był powiązany z osobami podejrzanymi o terroryzm, 
zarejestrowanymi na centralnie administrowanych listach („terror list”). Dlatego jesteśmy zobowiązani 
do synchronizacji naszych danych z listą osób podejrzanych o terroryzm przed zawarciem umowy 
handlowej. Podstawą prawną do przetwarzania danych w ten sposób jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 
(zgodność z obowiązkiem prawnym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Naszym 
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uzasadnionym interesem jest w tym przypadku minimalizacja ryzyka i uniknięcie kar finansowych za 
naruszenie prawa. 
 

4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców  
 

W razie potrzeby udostępniamy dane osobowe naszych dostawców innym spółkom Grupy lub innym 
spółkom wymienionym na stronie internetowej Zeppelin Polska Sp. z o.o. Dane są udostępniane i 
przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu. 
 

5. Planowane przekazywanie danych do państw trzecich  

 

Nie przewiduje się przekazywania danych do odbiorców w krajach trzecich. 
 

6. Okres przechowywania danych  

 

Dane osobowe, które zostały przez nas zebrane w celu prawidłowego wykonania umowy, 
przechowujemy przez okres trzech lat od całkowitego wykonania wzajemnych zobowiązań umownych. 
Dane te są następnie automatycznie usuwane na koniec roku, chyba że dalsze przechowywanie danych 
osobowych jest wymagane w celu spełnienia obowiązku prawnego. 
 

7. Prawa osób których dane dotyczą 
 

Wszystkie osoby, których dane dotyczą, mają prawo do następujących praw: 
 

• Prawo do dostępu  (Artykuł 15 RODO); 
• Prawo do sprostowania niepoprawnych danych (Artykuł 16 RODO); 
• Prawo do usunięcia danych lub prawo do „bycia zapomnianym” (Artykuł 17 RODO) 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (Artykuł 18 RODO); 
• Prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20 RODO). 

 

Oprócz tych praw osobie, której dane dotyczą, przysługuje również ogólne prawo do sprzeciwu (por. 
art. 21 ust. 1 RODO), w którym to przypadku sprzeciw wobec przetwarzania danych musi być 
uzasadniony. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, można ją w każdej chwili 
odwołać, a odwołanie jest skuteczne w odniesieniu do przyszłego przetwarzania danych. 

 
Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw podmiotu danych, należy skontaktować się z 
datenschutz@zeppelin.com lub z adresem wymienionym w pkt 2. 

 
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, 
każdy podmiot danych ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli podmiot 
danych uważa, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza RODO (art. 77 
RODO). Podmiot danych może skorzystać z tego prawa wobec organu nadzorczego w państwie 
członkowskim, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego 
naruszenia. Organem nadzorczym administracji publicznej w zakresie ochrony danych osobowych 
w Polsce  jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, siedziba: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
https://uodo.gov.pl/p/kontakt 
 

 


