
 
 

 
 

PPH Vitbis Sp z o.o. tel: (76)8783-110 REGON: 390550190 

Ul. Legnicka 31 mail: vitbis@vitbis.com NIP: 694-000-53-50 

59-500 Złotoryja www.vitbis.com 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – 

HANDLOWE VITBIS SP. Z O.O. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "VITBIS” Sp. z o.o.  z siedzibą w Złotoryi 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 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, dalej „RODO”) − informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe "VITBIS” Sp. z o.o.  z siedzibą w Złotoryi, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000113852, NIP: 6940005350, REGON: 39055019000000 (dalej: 

„ADO”). Z ADO można się skontaktować pod adresem: iodo@vitbis.com.  

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

a także wypełnienia przez ADO obowiązków prawnych na gruncie przepisów prawa 

podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, 

a także na potrzeby marketingu bezpośredniego, co stanowi realizację prawnie 

uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom powiązanym oraz 

współpracującym z ADO, w szczególności spółkom powiązanym kapitałowo i osobowo 

z ADO, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, audytorom czy tłumaczom. 

Dane osobowe mogą być również przechowywane w tzw. chmurach rozliczeniowych. 

4. ADO może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, pod tym warunkiem, że 

odbiorca danych przestrzega programu Tarcza Prywatności EU-USA i Szwajcaria-USA 

Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zbierania, wykorzystania i 

przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii do USA, co stanowi odpowiedni stopień ochrony 

w rozumieniu art. 45 ust. 1 RODO. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i jej 

ewidencjonowania zgodnie z przepisami prawa w tym prawa podatkowego oraz mogą 

być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych 

interesów ADO, aż do zgłoszenia sprzeciwu. 

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny w systemach 

informatycznych oraz nie będą podlegały profilowaniu.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania 

umowy. 

8. W zakresie przewidzianym prawem podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do 

danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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