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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KIEROWCÓW 

 REALIZUJĄCYCH DOSTAWY  

do i z  ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH „Siarkopol”  TARNOBRZEG Sp. z o. o. 

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania przez ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”  

TARNOBRZEG sp. z o. o.  - z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3 - danych osobowych 

osób fizycznych, będących Kierowcami w związku z realizacją przez nich usługi transportowej 

Dostawy. 

DEFINICJE: 

1. ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o.o. – producent 

nawozów mineralnych i różnych form siarki zwane dalej Administratorem. 

2. Teren ZCh „Siarkopol” – obiekty i tereny siedziby Administratora przy ulicy 

Chemiczna 3 w Tarnobrzegu. 

3. Kontrahent: osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy handlowej zawartej 

z Administratorem. 

4. Dostawa – dostarczenie towaru na Teren ZCh „Siarkopol” lub odbiór towaru z Terenu 

ZCh „Siarkopol”. 

5. Kierowca – osoba kierująca pojazdem, wykonująca usługę transportową Dostawy. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, 

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”  TARNOBRZEG Sp. z o. o. informują, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są ZAKŁADY CHEMICZNE 

„Siarkopol”  TARNOBRZEG sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3 

zwane dalej Administratorem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: 

IOD@zchsiarkopol.pl. 

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: 

a. przekazane bezpośrednio przez Pana/Panią; 

b. otrzymane od Kontrahenta, w imieniu lub na rzecz którego Pan/Pani działa; 

- imię i nazwisko; 

- seria i numer dokumentu tożsamości; 

- numer telefonu służbowego do kontaktu; 

- numer rejestracyjny pojazdu; 

c. uzyskane przez Administratora w ramach prowadzonego na Terenie ZCh „Siarkopol” 

monitoringu wizyjnego: 

- wizerunek osoby i pojazdu utrwalony na nagraniach monitoringu Administratora, 

w związku z wjazdem na teren strzeżony Administratora. 

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

• potwierdzenie tożsamości osoby upoważnionej do realizacji Dostawy w związku 

z realizacją umowy handlowej, której stroną jest Administrator lub Kontrahent Spółki. 

• bezpieczeństwo i ochrona mienia Administratora oraz osób przebywających na Terenie 

ZCh „Siarkopol” poprzez rejestrację pojazdów i osób wchodzących na Teren ZCh 

„Siarkopol”. 

mailto:IOD@zchsiarkopol.pl


 
 

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o. o.  
z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Chemiczna 3; 39-400 Tarnobrzeg. 

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;  
KRS 0000062697; NIP 867-19-93-417; REGON 831220876; BDO 000020719.  

Kapitał zakładowy 38 943 630 PLN. 

3 
 

• bezpieczeństwo i ochrona mienia Administratora oraz osób przebywających na Terenie 

ZCh „Siarkopol” poprzez monitoring wizyjny pojazdów i osób wchodzących na Teren 

ZCh „Siarkopol”. 

• umożliwienie kontaktu pomiędzy osobami działającymi w imieniu lub na rzecz 

Administratora i Kontrahenta, w związku z realizacja umowy handlowej. 

• dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z realizacją Dostawy. 

• archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez 

okresy wskazane przez Ustawę o rachunkowości. 

• archiwizowanie dla celów prawnego wykazania faktów w związku z możliwymi 

roszczeniami cywilnoprawnymi w ramach prowadzonej działalności, a także obrona 

przed takimi roszczeniami i dochodzeniem praw Administratora. 

5. Podstawa prawna przetwarzania: 

• Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz właściwe przepisy nakładające na Administratora 

obowiązki rozliczenia należności publicznoprawnych, w tym właściwe przepisy 

podatkowe Ustawy o rachunkowości. 

• Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy 

z Kontrahentem poprzez współdziałanie pracowników obu stron. 

• Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości kontaktu z osobą 

działającą w imieniu lub na rzecz Kontrahenta w sprawach związanych z realizacją 

umowy handlowej. 

• Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami. 

• Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci zapewnienia bezpieczeństwa 

wszystkim osobom przebywającym na terenie Administratora. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest: 

- firma ochrony mienia AST POŁUDNIE z siedzibą w Warszawie, 02-697 Warszawa, ul. 

Rzymowskiego 30, z którą Administrator zawarł umowę powierzenia danych. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą u Administratora: 
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- nie dłużej niż przez 10 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia dla 

celów ustalania lub dochodzenia przez Spółkę roszczeń cywilnoprawnych w ramach 

prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami – przez 

odpowiednie okresy przedawnienia takich roszczeń. 

- przez okres 5 lat  - dokumenty do celów podatkowych i prawnego wykazania faktów. 

- przez okres do 90 dni od momentu zarejestrowania – zapisy monitoringu wizyjnego. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla celów związanych 

z przebiegiem realizacji usługi transportowej Dostawy. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

w formie profilowania. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol”  TARNOBRZEG Sp. z o. o. 

 z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Chemiczna 3. 

 

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 18 lutego 2019 r. i może podlegać dalszym zmianom. 

Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień 

w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej klauzuli, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną 

Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Spółkę 

w kontaktach z Kontrahentami. 

 


