
Polityka prywatności  

Poniższe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych zawierają informacje o rodzaju i zakresie 

przetwarzania Państwa danych osobowych przez Piekuś spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Nowa 2B 88-100 Inowrocław . Podstawę 

prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

  

Formularz kontaktowy / kontakt mailowy / kontakt telefoniczny / ankiety wśród 

klientów 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne: 

Dane osobowe, które powierzą nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, 

rozmów telefonicznych lub przez e-mail, traktujemy poufnie. Wykorzystujemy Państwa dane 

wyłącznie zgodnie z określonym celem, aby opracowywać Państwa zapytania. Podstawę 

prawną stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO - nasz i Państwa wspólny, uzasadniony 

interes polegający na przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu, jakim jest odpowiadanie na 

Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie 

oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony 

internetowej. W przypadku ofert nasz i Państwa wspólny, uzasadniony interes polegający na 

przetwarzaniu danych wynika tutaj z celu jakim jest opracowanie i odpowiadanie na Państwa 

oferty oraz ewentualne nawiązanie przyszłej współpracy. 

Jeżeli biorą Państwo udział w jednej z naszych ankiet przeprowadzanych wśród klientów, 

odbywa się to całkowicie dobrowolnie. W ramach takiego anonimowego badania nie są 

zapisywane żadne informacje, które mogłyby zostać powiązane z jego uczestnikami. 

Zapisywana jest tylko data i godzina Państwa uczestnictwa w ankiecie. Wszystkie informacje 

osobiste, które podadzą Państwo przy udzielaniu odpowiedzi na pytania w naszej ankiecie, są 

traktowane jako podane dobrowolnie i zapisywane zgodnie z wymogami RODO. Prosimy, 

aby w polach na tekst nie podawać imion i nazwisk ani podobnych danych, które mogłyby 

umożliwić powiązanie z Państwem lub innymi osobami. W przypadku złożenia oświadczenia 

o zgodzie w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów, za podstawę prawną 

przetwarzania danych opartego na udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. 

Jeżeli w ramach ankiety przeprowadzanej wśród klientów oświadczyli Państwo o zgodzie, w 

dowolnym momencie mają Państwo możliwość wycofania tej zgody ze skutkiem na 

przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków można znaleźć w 

dedykowanym dokumencie dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby danej 

ankiety. 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: 

Przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. W wyjątkowych przypadkach dane 

są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z 

największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do 

przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO. 



Wyniki naszych ankiet wykorzystujemy tylko do wewnętrznych analiz. Przekazywanie 

danych osobom trzecim jest wykluczone. Nie przekazujemy danych osobowych osobom 

trzecim, jeżeli nie wyrazili Państwo na to jednoznacznej zgody. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: 

Wszystkie dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa w ramach zapytań (sugestie, 

pochwały lub krytyka) za pośrednictwem tej strony internetowej lub przez e-mail 

przechowywane są do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia. 

 Konkursy 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne: 

Mają Państwo możliwość udziału w różnych konkursach. Jeżeli w dedykowanym dokumencie 

dot. ochrony danych osobowych opracowanym na potrzeby konkretnej ankiety nie 

postanowiono inaczej lub Państwo nie udzielili nam dalszej wyraźnej zgody, dane osobowe 

przekazane nam przez Państwa w ramach uczestnictwa w konkursie są wykorzystywane 

wyłącznie do przeprowadzenia konkursu (np. wyłonienia zwycięzców, powiadomienia 

zwycięzców, wysyłki nagrody). Jako podstawa prawna przetwarzania danych w ramach 

konkursów służy artykuł 6 ustęp 1 litera b) RODO. W przypadku złożenia oświadczenia o 

zgodzie w ramach konkursu za podstawę prawną przetwarzania danych opartego na 

udzielonej zgodzie służy artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO. Jeżeli w ramach konkursu 

oświadczyli Państwo o zgodzie, w dowolnym momencie mają Państwo możliwość wycofania 

tej zgody ze skutkiem na przyszłość. Szczegółowe informacje dotyczące tych przypadków 

można znaleźć w specjalnych zasadach ochrony danych opracowanych na potrzeby danego 

konkursu. 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: 

Przekazanie danych osobom trzecim następuje, tylko jeżeli jest to niezbędne do 

przeprowadzenia konkursu (np. wysłania nagrody za pośrednictwem firmy logistycznej). 

Innego rodzaju przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone. 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: 

Po zakończeniu konkursu i wyłonieniu zwycięzców dane osobowe uczestników zostają 

usunięte. 

W przypadku nagród rzeczowych dane zwycięzców są przechowywane przez okres 

ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi, aby w razie wad zapewnić naprawę lub wymianę. 

Odbiorcy danych spoza UE 

Nie przekazujemy Państwa danych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub 

Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

  

 



Partnerzy biznesowi 

Poniższe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dla Państwa istotne, jeżeli 

nawiążą Państwo z nami kontakt, podejmą z nami negocjacje umowy i/albo są już z nami 

związani umową i w związku z tym odbywa się przetwarzanie Państwa danych jako osób 

fizycznych. 

Podstawę prawną stanowi w szczególności unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

To, jakie poszczególne dane są przetwarzane, zależy od zakresu usług stanowiących 

przedmiot umowy. W związku z tym nie wszystkie fragmenty tych informacji będą dla 

Państwa istotne. 

Przeważnie pobieramy dane bezpośrednio od Państwa. 

Konieczne może być jednak również przetwarzanie danych osobowych, które otrzymujemy 

od innych firm, urzędów lub pozostałych osób trzecich, np. wywiadowni gospodarczych, 

urzędów skarbowych itd.  

Istotne dane osobowe to np.: imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, data i miejsce 

urodzenia oraz obywatelstwo), dane identyfikacyjne (np. wyciągi z KRS, dane z dokumentów 

tożsamości, wzór podpisu), dane wynikające z naszego stosunku handlowego (np. dane 

dotyczące płatności, dane związane ze zleceniami), dane z zakresu struktury organizacyjnej 

firmy, zdjęcia i nagrania wideo (np. związane z dostawami towarów) oraz inne dane 

zestawiane z wymienionymi kategoriami. 

Mają Państwo zawsze swobodny wybór sposobu komunikacji z nami (komunikacja pocztą 

elektroniczną albo tradycyjną). Ze względów technicznych jest możliwe, że komunikacja 

mailowa odbywa się w formie niezaszyfrowanej. 

Cel przetwarzania danych / podstawy prawne: 

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

Cele przetwarzania danych wynikają z realizacji działań przedumownych poprzedzających 

uregulowany umową stosunek handlowy oraz ze spełnienia obowiązków z tytułu zawartej 

umowy. 

W celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

Poszczególne cele przetwarzania danych wynikają z wymogów prawa. Do wymogów prawa 

należy np. spełnienie obowiązków archiwizacji i identyfikacji, np. w ramach wytycznych 

dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, przepisów podatkowych oraz 

przetwarzania danych w ramach wezwań urzędowych. 

W celu zaspokojenia uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Konieczne może być przetwarzanie powierzonych przez Państwa danych osobowych w 

zakresie przekraczającym właściwe wypełnienie umowy. Uzasadniony interes zawiera się 



tutaj w szczególności w wyborze odpowiednich partnerów handlowych, wysuwaniu roszczeń 

prawnych, obronie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, kontrolach wstępu na 

teren Piekuś Sp. z o.o. Sp. kom. i dostępu (np. w przypadku systemów IT), zapobieganiu 

czynom karalnym i regulacji szkód wynikających ze stosunku handlowego. 

Odbiorca danych / kategorie odbiorców danych: W obrębie naszej firmy dostęp do 

powierzonych przez Państwa danych otrzymują działy, którym są one potrzebne do 

wypełnienia obowiązków umownych lub prawnych albo do zaspokojenia uzasadnionych 

interesów. W ramach stosunków umownych udzielamy zleceń również podwykonawcom lub 

usługodawcom, którzy mogą otrzymać dostęp do Państwa danych osobowych. Przestrzeganie 

przepisów dotyczących ochrony danych gwarantują tutaj zawarte umowy.  

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane / kryteria ustalania tego okresu: Dane 

osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia powyższych celów. W 

poszczególnych przypadkach, w zależności od przedmiotu umowy obowiązują ustawowe 

okresy archiwizacji wynikające przepisów prawa. 

Obowiązek podania danych osobowych: W ramach naszego stosunku handlowego konieczne 

jest udostępnienie danych, które są wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia 

stosunku handlowego oraz do spełnienia związanych z tym obowiązków, a także dane, do 

których gromadzenia jesteśmy zobowiązani ustawowo albo uprawnieni na podstawie 

uzasadnionego interesu. Bez tych danych nawiązanie stosunku handlowego z Państwem nie 

jest zwykle możliwe. 

Przekazywanie do krajów trzecich: 

Nie przekazujemy danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). 

Kandydaci na pracowników CV 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Piekuś ppółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Nowej 2B, zgadzasz się na 

przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 

rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.  

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV 

następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Piekuś Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Nowej 2B 

danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych 

rekrutacji”.  

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod podanym niżej adresem. 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych 

(według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest 

konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) 

przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam 

swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w 

rekrutacji.  



Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu 

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej 

przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o 

nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed 

roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.  

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, 

żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś 

zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 

ogłoszeniu przez okres 5 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych 

rekrutacjach przez okres 3 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla 

celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem 

rekrutacji przez okres 10 lat.  

Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, 

dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting 

oraz dostawcom systemów informatycznych.  

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych 

klauzul umownych.  

 

 Zakupy w naszych sklepach i punktach gastronomicznych. 

Kontrola wieku 

W przypadku sprzedaży produktów podlegających ograniczeniom wiekowym, np. alkoholu 

sprzedawca uprawniony jest do żądania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy, 

stosownie do art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Kamery bezpieczeństwa 

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy Państwa dane w celu prewencji i wykrywania 

przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony naszych klientów, pracowników i 

naszej własności. Użycie kamer bezpieczeństwa jest sygnalizowane przez wyraźnie widoczny 

piktogram. 

Faktury 

Jeżeli dla celów udokumentowania sprzedaży wystawiana jest faktura, dane niezbędne do jej 

sporządzenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z zakresem 



określonym w przepisach podatkowych. Jeżeli zażyczą sobie Państwo umieszczenia na 

fakturze innych swoich danych będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 

O ile jest to przewidziane w odrębnych przepisach odbiorami danych mogą być uprawnione 

do tego organy. Dane będą przechowywane zgodnie z terminami określonymi w przepisach 

podatkowych. 

Prawa osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych 

nam zgód przysługują Państwu jeszcze następujące prawa: 

1. Prawo do uzyskania informacji zgodnie z artykułem 15 RODO 

Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 RODO mają Państwo prawo do tego, aby na żądanie 

otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Państwa osobą. 

Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak: 

• cele, w których przetwarzane są dane osobowe; 

• kategorie przetwarzanych danych osobowych; 

• odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Państwa dane 

osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione; 

• planowany okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli 

konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu 

przechowywania; 

• prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu 

wobec tego przetwarzania; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

• wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od 

osoby, której dotyczą; 

• wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem 

zgodnie z artykułem 22 ustęp 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – 

rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków 

takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą. 

2. Prawo do sprostowania zgodnie z artykułem 16 RODO 

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa 

nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo 

prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą 

oświadczenia uzupełniającego. 

3. Prawo do usunięcia danych zgodnie z artykułem 17 RODO 

Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa 

danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów: 

• dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub 

przetworzone w inny sposób; 



• odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z 

artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie 

istniała inna podstawa prawna do przetwarzania; 

• zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożą Państwo sprzeciw wobec 

przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne 

nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania; 

• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

• usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego; 

• dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa 

informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO. 

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z 

uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne 

działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również 

od nich żądają Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii 

albo replikacji tych danych osobowych 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 

18 RODO 

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z 

poniższych warunków: 

• podważają Państwo prawidłowość danych osobowych; 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo 

ograniczenia wykorzystywania danych osobowych; 

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były 

przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, 

wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo 

• złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 

RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora 

nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą. 

5. Prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO 

Mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w 

uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo 

do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile 

• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub 

artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 

litera b) RODO i 

• przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych. 

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo możliwość zdecydowania, 

że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile 

jest to wykonalne pod względem technicznym. 

6. Prawo do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO 



Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ustęp 1 RODO mogą się Państwo sprzeciwić 

przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji. 

Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w 

niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie 

odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f) RODO. Inaczej niż w przypadku 

specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach 

reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 5 i 7.6), zgodnie z RODO do 

wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o 

nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia. 

  

Osoba kontaktowa  

W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich 

praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się 

Państwo zwrócić na adres Piekuś sp. z o.o. sp. komandytowa ul. Nowa 2B, 88-100 

Inowrocław lub na adres mailowy: biuro@piekus.com.pl.  

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę 

danych 

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego 

odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 

25.05.2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

  

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez Piekuś 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Nowa 2B ; 88-100 

Inowrocław  („Administrator”) można się z nami skontaktować przesyłając list na podany 

powyżej adres, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

Stan na: 20.11.2019 r. 

 


