
INFORMACJA RODO 

o przetwarzaniu danych osobowych przez AMC  ADVANCED MANUFACTRURING CONSULTING SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Podkowie Leśnej oraz o zasadach ich przetwarzania 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(zwane dalej: RODO) informujemy, że dane osobowe uzyskane od naszych klientów i partnerów 

biznesowych przetwarzamy zgodnie z następującymi zasadami:  

1 

Administratorem Państwa danych osobowych jest AMC Advanced Manufacturing Consulting Spółka z  
ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Podkowie Leśnej, pod adresem: 05-807 Podkowa 
Leśna ul. Słowicza 25A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 
0000551853, NIP: 5291806442, REGON: 316245667 (zwana dalej "Spółką").  

2 

Państwa dane osobowe, którymi dysponujemy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w momencie 
rozpoczęcia współpracy gospodarczej między Spółką a Państwa firmą, w szczególności zawarcia 
umowy, lub w momencie nawiązania kontaktu poprzedzającego rozpoczęcie tej współpracy, m.in. w 

wyniku skierowania do Spółki przez Państwa oferty, zapytania ofertowego lub zaproszenia do 
negocjacji. 

3 

Spółka nie wyznacza w ramach swojej struktury Inspektora Ochrony Danych Osobowych..  

4 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby informowania Państwa nt. oferty Spółki, 

zawarcia przez Państwa ze Spółką umów związanych z jej lub Państwa działalnością gospodarczą 

(oferowanymi przez Spółkę lub Państwa usługami/produktami) oraz wykonania tych umów (realizacji  

zleceń), w zakresie niezbędnym dla tych celów, a także na potrzeby wykonania ciążących na Spółce 

obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia 

roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi 

reklamacji i zgłoszeń, wykonywania gwarancji, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym 

wystawiania dokumentów księgowych.  

5 

W zakresie niezbędnym do zawarcia, z Państwa inicjatywy, umowy między Państwem a Spółką lub jej 

wykonania oraz do podjęcia przez Spółkę działań na Państwa żądania, a także w zakresie 

niezbędnym do wypełnienia przez Spółkę ciążących na niej obowiązków prawnych lub do realizacji / 

ochrony prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przetwarzanie Państwa danych osobowych 

następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) RODO, tj. bez 

konieczności wyrażenia przez Państwa zgody. W pozostałym zakresie, tj. m.in. w celach 

marketingowych, Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe, stosownie do art. 6 ust. 1 lit a) 

RODO, na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi 

załącznik do niniejszej informacji). Dane przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych 

obejmują: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, dane kontaktowe: e-mail, adres  

do korespondencji, numer telefonu.               

6 

Przetwarzaniem Państwa danych osobowych w ramach struktury Spółki będą się zajmowali wyłącznie 

upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Spółki, którzy zostali zobowiązani do przetwarzania 

danych osobowych w sposób zapewniających ich ochronę zgodnie z regułami wynikającymi z RODO.  

7 

Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, w tym swoim 

podwykonawcom, w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania umowy 

zawartej między Państwem a Spółką lub też w przypadku gdy wiążące Spółkę kontrakty wymagają 



ujawnienia jej kontrahentom / klientom danych osobowych (kontaktowych) podwykonawców lub 

dostawców Spółki. Przekazywanie Państwa danych osobowych ww. osobom trzecim odbywać się 

będzie na podstawie umów lub stosownych klauzul umownych o powierzeniu przetwarzania danych 

osobowych, zawartych pomiędzy Spółką a tymi osobami. Ponadto Spółka może przekazywać  

Państwa dane osobowe w celu realizacji jej obowiązków wynikających z bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.  

8 

Państwa dane osobowe, co do zasady, nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar 

Gospodarczy). Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, 

gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zawartej z Państwem umowy lub w celu zrealizowania 

umowy zawartej przez Spółkę z jej klientem lub kontrahentem posiadającym siedzibę poza obszarem 

EOG, w szczególności jeśli wiążące Spółkę kontrakty wymagają ujawnienia im danych osobowych 

(kontaktowych) podwykonawców lub dostawców Spółki. W przypadku przekazania danych poza 

obszar EOG, Spółka zastosuje odpowiednie zabezpieczenia oraz zobowiąże odbiorcę danych do 

zastosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony tych danych.  

9 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania / realizacji umowy zawartej przez 

Państwa i Spółkę, w związku z którą Spółka uzyskała i przetwarza Państwa dane osobowe, a po tym 

okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub przez okres  

występowania prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którego realizacja lub ochrona 

(zabezpieczenie) wymaga ich przetwarzania. Państwa dane osobowe zawarte i utrwalone w 

dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach 

prawa, w tym przepisach prawa podatkowego i przepisach dotyczących zasad rachunkowości. 

10 

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę oraz prawo do 

żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia, prawo uzyskania 

ich kopii, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także, jeżeli przetwarzanie odbywa 

się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych na adres e-mail amc@amc.waw.pl 

lub korespondencyjnie na adres AMC Advanced Manufacturing Consulting Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością ul. Słowicza 25A 05-807 Podkowa Leśna.  

11 

W przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych 

narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w 

rozumieniu RODO, wskazanego w krajowych przepisach prawa.  

 

Z wyrazami szacunku 

Administrator danych osobowych 

 

AMC Advanced Manufacturing Consulting Sp. z o.o. 

 tel. off ice +48 (22) 729 15 57 

ul. Slow icza 25A   |   05-807 Podkow a Lesna  k.Warszawy  |   Poland 

mail: amc@amc.w aw.pl 

http:///www.amc.waw.pl 

 

 

 


