
 
 

 

Informacja 
odnośnie przetwarzania danych 

osobowych 
dla kontrahentów oraz osób 

reprezentujących kontrahentów 
 

Dbając o przejrzystość przetwarzania 
danych osobowych oraz zgodnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych osobowych przedstawiamy 
informację dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych naszych partnerów 
biznesowych: 
 

1. Administrator danych i Inspektor 
Ochrony Danych 
 

Administratorem danych osobowych osób 
występujących w roli: 

− kontrahentów będących stronami relacji z 
nami oraz potencjalnych kontrahentów 
(osoby fizyczne prowadzące tzw. 
jednoosobową działalność gospodarczą, 
osoby fizyczne prowadzące działalność w 
postaci spółek prawa cywilnego), 

− osób reprezentujących aktualnych i 
potencjalnych kontrahentów 
instytucjonalnych (uprawnieni do 
reprezentacji podmiotów w formie spółek 
osobowych i kapitałowych, fundacji, 
stowarzyszeń itp.), 

− osób wskazanych przez aktualnych i 
potencjalnych kontrahentów do kontaktu 
oraz do realizacji łączących nas 
umów/relacji handlowych (np. członkowie 
zespołów projektowych, osoby 
obsługujące bieżące kontakty w tym 
zamówienia bądź reklamacje itp.), 

jest MDM NT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-
Białej, 43-346, przy ul. Bestwińska 143. 
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony 
Danych, z którym można kontaktować się 
listownie kierując korespondencję na adres: 
Inspektor Ochrony Danych, ul. Bestwińska 
143,  43-346 Bielsko-Biała, bądź na adres  
e-mail: iod@mdmnt.com. 
 

Information 

on processing personal data for 
business partners and business 

partners’ representatives 
 
 

With transparency of processing personal 
data in mind and pursuant to the applicable 
regulations on personal data protection, we 
hereby present the information on 
processing personal data of our business 
partners: 
 
 

1. Data Controller and Data 
Protection Officer 
 

The controller of personal data of persons 
acting as: 

− business partners doing business with us 
and potential business partners (natural 
persons running the so-called one-man 
business, natural persons running the 
companies under the civil law), 

− persons representing current and 
potential institutional business partners 
(authorized to represent the entities in the 
form of partnerships and limited liability 
companies, foundations, associations, 
etc.), 

− persons nominated by current and 
potential business partners to be 
reference persons and to perform the 
agreements/commercial relations (e.g. 
members of project teams, persons 
responsible for ongoing contact, including 
orders or complaints, etc.), 

is MDM NT Sp. z o.o. with its registered 
office in Bielsko-Biała, 43-346, at ul. 
Bestwińska 143. 
 
We have appointed the Data Protection 
Officer whom you can contact in writing by 
sending the correspondence to the following 
address: Inspektor Ochrony Danych, ul. 
Bestwińska 143,  43-346 Bielsko-Biała, or 
e-mail: iod@mdmnt.com. 
 



 
 

 

2. Cele przetwarzania i podstawa 
prawna 

 
W ramach naszych relacji biznesowych z 
kontrahentami, możemy przetwarzać dane 
osobowe osób wskazanych powyżej, w 
następujących celach oraz na poniższych 
podstawach prawnych: 
a) wypełniania zobowiązań umownych 

wobec Państwa, jeżeli są lub będą 
Państwo stroną zawartej z nami umowy 
lub do podjęcia określonych czynności 
przed zawarciem umowy takich jak: 
negocjacje, wymiana dokumentów itp. 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) wywiązania się z obowiązków prawnych 
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - np. 
wynikających z przepisów podatkowych i 
z zakresu rachunkowości; 

c) realizacji uzasadnionych interesów - 
naszych lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. 
f RODO). Takimi uzasadnionymi 
interesami są: 

• umożliwienie kontaktowania się, w 
tym wymiana korespondencji oraz 
prowadzenie wewnętrznych 
rejestrów kontrahentów służących 
umożliwieniu nam kontaktu z 
kontrahentami, w celach związanych 
z podejmowaną lub prowadzoną 
współpracą; 

• prowadzenie działań w postaci 
marketingu bezpośredniego, w tym 
komunikacja marketingowa z 
wykorzystaniem 
telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (np. telefon) i 
automatycznych systemów 
wywołujących oraz wysyłanie 
informacji handlowych drogą 
elektroniczną; 

• ustalenie lub dochodzenie 
ewentualnych roszczeń, bądź obrona 
przed takimi roszczeniami; 

• zapobieganie oszustwom oraz 
działalności przestępczej, w tym 
weryfikacja kontrahentów w 
publicznych i komercyjnych 
rejestrach. 
 

2. Purposes of processing and legal 
basis 

 
As part of our business relations with 
business partners, we can process personal 
data of aforesaid persons for the following 
purposes and in accordance with the 
following legal bases: 
a) to fulfill contractual obligations towards 

you, if you are or will be the party to the 
agreement signed with us, or to undertake 
specific actions before the agreement is 
concluded, such as negotiations, 
exchange of documents, etc. (art. 6 para. 
1 (b) of GDPR); 

b) to fulfill legal obligations (art. 6 para. 1 (c) 
of GDPR) – e.g. arising from tax 
regulations and accounting principles; 
 

c) to realize justified interests – our’s or third 
party’s (art. 6 para. 1 (f) of GDPR). The 
aforesaid justified interests are the 
following: 

• allowing contacting, including 
exchange of correspondence and 
keeping internal business partner 
records which let us contact business 
partners for the purposes related to 
actual or potential cooperation; 

• undertaking actions in the form of 
direct marketing, including marketing 
communication with the use of user’s 
telecommunication devices (e.g. 
telephone) and automatic call 
systems, and sending commercial 
information by electronic means; 

• establishing or pursuing potential 
claims, or defending against such 
claims; 

• preventing frauds or criminal 
activities, including verification of 
business partners in public and 
commercial registers. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

3. Udostępnianie danych 
osobowych  

 
Możemy udostępnić Państwa dane osobowe 
do realizacji celów wymienionych powyżej 
następującym kategoriom odbiorców:  

• Podmiotom współpracującym, które 

uczestniczą w procesach niezbędnych 

do prowadzenia naszej działalności 

gospodarczej, w tym: podmiotom 

wspomagającym nas w zakresie obsługi 

technicznej i informatycznej, kancelariom 

prawnym i firmom windykacyjnym, 

podmiotom świadczącym usługi 

archiwizacji dokumentów, rachunkowo-

księgowe, audytowe i doradcze, 

podmiotom zapewniającym usługi 

płatnicze, operatorom pocztowym i 

firmom transportowym, spedycyjnym i 

kurierskim,  

• Organom uprawnionym do otrzymania 

danych na podstawie przepisów prawa, 

w tym organom administracji publicznej 

oraz organom ścigania. 

 

4. Okres przechowywania 
 

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, 
jeśli przechowywanie danych osobowych nie 
jest już konieczne do realizacji celów, dla 
których zostały zebrane. Zasadniczo 
przechowujemy dane osobowe przez okres:  

• przez okres realizacji zawartych 
umów i do czasu ich prawidłowego 
rozliczenia, 

• realizacji prawnych obowiązków w 
zakresie ich przechowywania 
(wskazanych np. przez przepisy 
podatkowe i rachunkowe),  

• do czasu przedawnienia 
potencjalnych roszczeń z zawartych 
umów oraz niezbędny do 
dochodzenia konkretnych roszczeń,  

• niezbędny do udokumentowania 
przed organami nadzoru w zakresie 

 
 
 

3. Disclosure of personal data  
 
 
We can disclose your personal data for the 
above-stated purposes to the following types 
of recipients: 

• Cooperating entities who participate in 

processes required to undertake our 

business activities, including entities 

which support us with regard to technical 

and IT service, law firms and debt 

collection agencies, entities rendering 

document archiving services, entities 

responsible for accounting and books, 

auditors and advisers, entities providing 

payment services, postal operators and 

transportation companies, freight 

forwarding companies and couriers, 

• Authorities entitled to receive the data on 

the basis of the rules of law, including 

public administration bodies and law 

enforcement authorities. 

 
 
 

4. Storage period 
 

Your personal data will be deleted if their 
storage is no longer necessary for the 
purposes they have been collected. As a rule 
we store the personal data for the following 
period:  

• throughout the term of agreements 
signed and until they have been 
properly settled, 

• when fulfilling legal obligations 
related to storage (specified by tax 
regulations and accounting 
principles), 

• until potential claims regarding 
agreements signed expire (fall under 
the statute of limitation) and for the 
period required to pursue specific 
claims, 

• required to document proper 
fulfillment of legal obligations with 



 
 

 

ochrony danych osobowych 
prawidłowości spełnienia 
obowiązków prawnych 
spoczywających na nas,  

• do czasu złożenia sprzeciwu na 
przetwarzanie danych (kiedy dane są 
przetwarzane na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu),  

• do momentu wycofania zgody na 
otrzymywanie informacji handlowych 
drogą elektroniczną i/lub komunikacji 
marketingowej z wykorzystywaniem 
telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych (np. komputer, telefon) i 
automatycznych systemów 
wywołujących. 

 

5. Przekazywanie danych poza EOG 
 
Możemy przekazywać dane osobowe poza 
teren Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). Przekazywanie 
danych osobowych następuje wówczas w 
oparciu o wymagane prawnie środki ochrony 
danych osobowych, którymi będą (w 
zależności od przypadku): decyzja 
stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, 
akredytacja w programie Privacy Shield, 
wiążące reguły korporacyjne lub 
standardowe klauzule umowne przyjęte 
przez Komisję Europejską. 
 

6. Przysługujące prawa 
 

Mają Państwo prawo do: 

• uzyskania od nas potwierdzenia, czy 

przetwarzane są dotyczące Państwa 

dane osobowe oraz do uzyskania 

dostępu do tych danych,  

• sprostowania błędnych danych 

osobowych i uzupełnienia 

niekompletnych danych osobowych,  

• usunięcia swoich danych osobowych w 

przypadkach określonych przepisami 

RODO, 

regard to personal data protection 
before the supervising bodies, 

• until the objection to data processing 
is raised (when the data are 
processed on the basis of legally 
justified interest), 

• until the consent for receiving 
commercial information by electronic 
means and/or for marketing 
communication with the use of user’s 
telecommunication devices (e.g. PC, 
mobile phone) and automatic calling 
systems has been withdrawn. 

 
 
 
 

5. Disclosure of data out of EEA 
 
We can disclose the personal data out of the 
European Economic Area (EEA). The 
disclosure of personal data is based on 
legally required personal data protection 
means which are (depending on the case) 
the following: decision stating the suitable 
protection level, accreditation in the Privacy 
Shield program, binding corporate rules or 
standard contractual clauses adopted by the 
European Commission. 
 
 
 

6. Applicable rights 
 

You have a right to do the following: 

• require us to confirm whether your 

personal data concerning you are 

processed and to gain access to these 

data, 

• rectify wrong personal data and 

supplement personal data, if incomplete, 

• delete your personal data in cases 

stipulated by GDPR rules, 

• limit processing in cases stipulated by 

GDPR rules, 

• transfer data in cases stipulated by 

GDPR rules, 



 
 

 

• ograniczenia przetwarzania w 

przypadkach określonych przepisami 

RODO,  

• przenoszenia danych w przypadkach 

określonych przepisami RODO, 

• wyrażenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych w 

celach wynikających z naszych prawnie 

uzasadnionych interesów, 

• złożenia skargi do do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, np. w Polsce – do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 

• wycofania swojej zgody w dowolnym 

momencie (jeśli przetwarzanie danych 

osobowych jest oparte na Państwa 

zgodzie). Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na legalność przetwarzania w 

oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. 

7. Źródło pochodzenia danych i 
wymóg podania danych 
 

W przypadku kontaktowania się z nami w 
imieniu kontrahenta, Państwa dane mogły 
nam zostać udostępnione przez ww. podmiot 
w związku z realizacją łączącej nas relacji 
biznesowej. Kiedy kontakt jest inicjowany 
przez nas to Państwa dane w wybranych 
przypadkach mogą pochodzić również z 
powszechnie dostępnych rejestrów/baz 
danych, w tym Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej, Biuletynu 
Informacji Publicznej lub stron 
internetowych.  
W sytuacji gdy dane osobowe pochodzą 
bezpośrednio od Państwa ich podanie jest 
dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub 
prawidłowej realizacji zawartej między nami 
umowy, bądź też może być Państwa 
obowiązkiem służbowym. Podanie danych w 
celach wynikających z przepisów prawa jest 
obowiązkowe na podstawie stosownych 
przepisów prawa. 

• raise an objection to processing personal 

data for the purposes arising from our 

legally justified interests, 

• lodge a complaint to the supervising 

body dealing with personal data 

protection, e.g. in Poland – to the Head 

of the Personal Data Protection Office, 

• withdraw its consent at any time (if 

personal data processing is based on 

your consent). Withdrawal of the consent 

does not affect the legality of processing 

on the basis of the consent before it is 

withdrawn. 

 

 

 

 

 

7. Source of data origin and data 
provision requirement 
 

If you contact us on behalf of the business 
partner, your data may have been disclosed 
to us by the aforesaid entity due to our 
business relationship. When the contact is 
initiated by us, your data in specific cases 
may come from widely available 
registers/databases, including the National 
Court Register, Central Registration and 
Information on Business, Public Information 
Bulletin or websites.   
When the personal data come directly from 
you, their disclosure is voluntary but required 
to conclude or properly perform the 
agreements signed, or may be your official 
duty. Disclosure of data for the purposes 
arising from rules of law is obligatory on the 
basis of relevant rules of law. 
 
 
 



 
 

 

 

8. Zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji 
 

Dane osobowe przetwarzane w celach wyżej 
wymienionych nie będą poddane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 
 

 

 

8. Automated decision-making 
process 
 

The personal data processed for the 
aforesaid purposes will not be subject to 
automated decision-making process, 
including profiling. 
 
 
 

 

 


