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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia 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 informuję, iż: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Produkcja Handel Usługi UNIBAN Danuta 

Banach z siedzibą w Lędzinach przy ul. Jana Długosza 10/6, dalej jako „PHU UNIBAN” lub 

„Administrator”, NIP: 6461510044, REGON: 278297332. PHU UNIBAN decyduje oraz 

informuje, jak oraz w jakim celu, wykorzystuje Pani/Pana dane osobowe. 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, tj.  w celu realizacji 

umów, zamówień, kontraktów oraz dokonywania wszelkich czynności księgowo-

rachunkowych, jak również marketingu bezpośredniego.  

Przetwarzanie następuje na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, którą można cofnąć 

w dowolnym momencie oraz w dowolny sposób, informując o tym Administratora. 

3. Przetwarzanie danych przebiega w zakresie, w jakim zostały one udostępnione przez 

Panią/Pana lub przez naszego kontrahenta oraz udostępnione dla dostępnych źródeł 

publicznych, takich jak Rejester Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czy 

Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej (CEIDG).  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ogarniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

4. Odbiorcami danych osobowych są osoby i podmioty współpracujące z PHU UNIBAN w 

zakresie wykonania łączących nas umów, zobowiązań czy kontraktów, tacy jak: 

 Dostawcy, tj. kopalnie oraz firmy górnicze wraz z ich firmami ochroniarskimi i 

zarządzającymi placami składowymi, 

 Podwykonawcy, tj. firmy transportowe, firmy zajmujące się rozładunkiem, 

 Podmioty świadczące usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią/Panem 

umowy, tj. usługi prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie oraz banki 

Firmy te przetwarzają dane jedynie zgodnie z naszymi wymogami i nie mogą ich wykorzystać 

bez naszej wiedzy i zgody. 
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5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 

profilowania. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich. 

7. Administrator przetwarza dane osobowe do czasu realizacji zamówienia, wystawienia 

faktury, prowadzenia rozliczeń a także przez okres wymagany przepisami prawa. 

8. W razie pytań lub wątpliwości można skontaktować się z PHU UNIBAN za pomocą poczty 

tradycyjnej, na adres ul. Jana Długosza 10/6, 43-140 Lędziny, pod numerem 32 216 68 40 

oraz drogą mailową pod adresem biuro@uniban.pl 

 

 

 

  


