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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych w związku z realizacją zamówienia, złożeniem oferty 

Kto jest Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIOMAR Diagnostyka Sp. z o.o., którego siedziba 
mieści się w Gliwicach (44-110) przy ul. Jagodowej 11, KRS: 0000161079, NIP 6312370106, REGON 
27803776600000 . 

Jak można się skontaktować 
z Administratorem? 

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych, w następujący sposób: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: biomar@bio-mar.com.pl; 
2) pisemnie: ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice. 

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych? 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z złożeniem zamówienia, przedstawieniem 
oferty, zawarciem, wykonywaniem i obsługą umowy bądź podjęciem działań przed jej zawarciem oraz 
dla celów rozliczenia umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.  

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO1                            
tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem 
oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze. 

Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO. 

Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie niezbędnym 
do realizacji celu przetwarzania. W związku z tym nie należy przekazywać danych o szerszym 
charakterze. W przypadku, gdy w związku z realizacją umowy przekazane Administratorowi dane będą 
nieadekwatne do celu przetwarzania, dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora.  

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych 
osobowych? 

Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom będącym podmiotami przetwarzającymi,  
to jest świadczącym usługi na zlecenie Administratora, w szczególności w zakresie usług IT oraz 
bezpośredniej dostawy towaru. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi 
mogą występować w roli niezależnych administratorów np. Poczta Polska lub inni operatorzy 
pocztowi, w tym firmy kurierskie. 

Jak długo przechowujemy 
Pani/Pana dane osobowe? 

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, 
dla którego zostały zebrane, to jest wykonania i obsługi umowy, w tym realizacja zamówienia, która 
została z Panią/Panem zawarta (również w formie ustnej) oraz wykonania obowiązków ciążących na 
Administratorze, wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości, 
zazwyczaj będzie to okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 
podatku.   

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń 
lub obrony przed takimi roszczeniami dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
ich dochodzenia lub obrony. 

W zakresie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub ustania celu, dla 
którego została wyrażona. 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia 
wobec Administratora w zakresie 
przetwarzanych danych? 

 

 

 

 

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do żądania 
od Administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności gdyby dane osobowe były przetwarzane 

niezgodnie z prawem bądź w sytuacji kiedy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu 
wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa 
członkowskiego, któremu podlega Administrator 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

Prawa będą realizowane w zależności od celu i podstawy prawnej ich przetwarzania. 
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Czy przysługuje Pani/Panu prawo 
do wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych przez 
Administratora? 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Czy musi Pani/Pan podać nam 
swoje dane osobowe? 

Co do zasady podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do zawarcia 
i realizacji umowy (zamówienia). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości zawarcia umowy, realizacji zamówienia bądź podjęcia działań zmierzających do jej 
zawarcia.  

Czy przysługuje Pani/Panu prawo 
do niepodlegania decyzji opartej 
wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu? 

Osoba, której dane dotyczą nie będzie podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec niej skutki prawne lub w podobny 
sposób istotnie na nią wpływała. Dane osobowe nie będą profilowane. 

 

1 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.). 

 


