
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania 
Państwa danych osobowych.  
 

1. Administratorem danych osobowych jest KROSGLASS Spółka Akcyjna, z 
siedzibą w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 17,  wpisana przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000237389, NIP 6842222371, kapitał zakładowy: 23.500.000 
zł wpłacony w całości, tel. 13 432 85 03, e-mail: krosglass@krosglass.com.pl  

2. KROSSGLASS S.A. przetwarza Pani/Pana dane dla celów związanych z:  
a) wykonaniem przez KROSSGLASS S.A. zawartych umów/zamówień 

dotyczących realizacji dostaw towarów z włókna szklanego, 
przygotowaniem ofert i prowadzeniem korespondencji zmierzającej do 
zawarcia tychże umów, w tym również w wersji elektronicznej, oraz 
prowadzeniem negocjacji i doradztwa przed zawarciem umów,  

b) sporządzaniem dokumentacji (umów, zleceń, zamówień) w tym 
dokumentacji księgowej (wystawiania dokumentów księgowych w tym 
faktur, dokumentów WZ, PZ, prowadzenia ewidencji i ksiąg) oraz 
procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych,  

c) wykonaniem zawartych umów dotyczących świadczenia przez 
Pana/Panią na rzecz KROSSGLASS S.A. usług z zakresu dostaw, 
sprzedaży, zlecenia, o dzieło, etc.,  

d) wykonaniem umów jak wyżej, zawartych przez Pana/Pani pracodawcę, 
będącego kontrahentem KROSSGLASS S.A. oraz wszelkich działań 
prowadzonych w związku ze współpracą biznesową KROSSGLASS S.A. 
z tym kontrahentem, 

e) dochodzeniem przez KROSSGLASS S.A. należności i roszczeń 
wynikających z zawartych umów/zleceń/ zamówień określonych powyżej 
oraz w celu obrony przez potencjalnymi roszczeniami, 

f) tworzenia zestawień, analiz i statystyk, 
g) weryfikacji wiarygodności płatniczej, 
h) marketingu bezpośredniego. 

3.  Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) i c) 
zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. na podstawie 
zgody, dla celów związanych zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie 
uzasadnionych interesów administratora).  

4. Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, 
adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail, podpis, numer dowodu 
osobistego. W większości przypadków są to dane służbowe, związane z 
wykonywaną pracą. Stamy się minimalizować przetwarzanie danych 
prywatnych tylko do sytuacji, kiedy jest to wymagane w związku z 
wystawianiem dokumentów księgowych, magazynowych, listów 
przewozowych, faktur itp.  

5. W przypadku zawarcia umowy przez kontrahenta (przedsiębiorcę lub 
konsumenta) podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może 
uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń 
podatkowych itp. 

6. Podanie danych w zakresie adresu email jest dobrowolne, aczkolwiek 
wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.  

8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje 
niezwłoczne usunięcie ich przez KROSGLASS S.A., z wyłączeniem tych, 
których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem.  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas do wygaśnięcia 
wszelkich praw i roszczeń wzajemnych pomiędzy KROSSGLASS S.A. a 
Panią/Panem lub kontrahentem będącego aktualnym Pani/Pana pracodawcą, 
w tym zwłaszcza w przypadku zawartych umów/zamówień dostawy towaru nie 
dłużej niż przez okres roku po upływie okresów wynikający z gwarancji, rękojmi 
oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. 

10. Dane przetwarzane w wyniku prowadzonych negocjacji, procesu ofertowania, 
czy innych, związanych z działalnością biznesową KROSSGLASS S.A., które 
nie doprowadziły w danym momencie do zawarcia umów, będą 
przechowywane przez czas niezbędny do utrzymania ciągłości tych działań 
mających na celu zawarcie umowy lub do cofnięcia zgody. 

11. W zakresie dokumentacji podatkowo-księgowej, wymaganej przepisami prawa, 
w tym zwłaszcza ksiąg i ewidencji – dane, o których mowa będą 
przechowywane przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym 
wytworzono ostatni dokument o ile co innego nie wynika z przepisów prawa. 

12.  Odbiorcą Pana/Pani danych są podmioty współpracujące z KROSGLASS 
S.A., świadczące usługi hostingowe, księgowe, informatyczne, audytowe, 
pocztowe, prawnicze, ubezpieczeniowe, bankowe, a także w zakresie danych 
kontaktowych (imię, nazwisko, podpis, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) 
podwykonawcy świadczący usługi transportowe związane z realizacją umów.  

13. Pani/Pana dane mogą być przekazane ZUS, US innym organom publicznym 
zgodnie z przepisami prawa i w zakresie wymaganym przez prawo. 

14. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 

 
 
 
 
Z uwagi na fakt, iż klientami KROSGLASS S.A. są prawie wyłącznie przedsiębiorcy, 
KROSGLASS S.A. zapewnia wszelkich starań, by odpowiednio zabezpieczać i chronić dane 
osób fizycznych. 
 
 
Z poważaniem 

Zarząd KROSGLASS S.A. 

 

 

 

INFORMATION CONCERNING PERSONAL DATA PROCESSING  
 
Dear Sir/ Madam,   
 
Due to the entering into force of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament 
and of the Council dated 27.04.2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC (General Data Protection Regulation) on 25 May, 2018, we would like to provide 
you with information concerning the processing of your personal data.  
 
 

1. KROSGLASS Spółka Akcyjna with registered office in Krosno, 38-400 
Krosno, ul. Tysiąclecia 17, is the Controller of your personal data. KROSGLASS 
Spółka Akcyjna is registered in the Entrepreneurs’ Register under the number: 
KRS 0000237389 by Sąd Rejonowy [District Court] in Rzeszów XII Business 
Division of the National Court Register, its NIP [Tax Identification Number] is: 
6842222371, its share capital is PLN 23,500,000 paid in full. Phone: 13 432 85 
03, e-mail: krosglass@krosglass.com.pl  

2. KROSSGLASS S.A. processes your data for the purposes connected with:  
a) performance by KROSSGLASS S.A. of contracts/orders for supplying 

fibreglass goods, preparing offers and conducting correspondence 
aiming at entering into these contracts, also in the electronic form, as well 
as conducting negotiations and consulting prior to entering into contracts,   

b) preparing documentation (contracts, orders, commissions) including 
accounting documentation (issuing accounting documents including 
invoices, stock issue confirmations, received receipts, maintaining 
registers and book-keeping) as well as complaints and warranty 
procedures,  

c) performance of contracts for services comprising supply, sales, 
commissions, for the performance of works etc. provided by you to the 
benefit of KROSSGLASS S.A.,  

d) performance of the above-listed contracts, entered into by your 
Employer, who is a supplier/ client of KROSSGLASS S.A. as well as any 
activities conducted relative to the business collaboration between 
KROSSGLASS S.A. and this Supplier / Client, 

e) Pursuing by KROSSGLASS S.A. any claims and enforcing any debts 
arising out of the concluded contracts/orders/commissions stated above 
and in order to protect KROSSGLASS S.A. from any potential claims, 

f) creating reports, analyses and statistics, 
g) verifying creditworthiness, 
h) direct marketing. 

3. The supplied data will be processed on the basis of art. 6 section 1 items a) b) 
& c) in accordance with the provisions of the General Data Protection 
Regulation (i.e., on the basis of a consent given for purposes connected with 
entering into and performance of contracts and for the purposes of legitimate 
interests pursued by the controller).  

4. The scope of processing your personal data may comprise: given name, 
surname, address, NIP/PESEL numbers, contact telephone number, e-mail 
address, signature, and a personal ID card number. In most cases these data 
are business data, related to the job performed. We try to minimise the 
processing of private data only to situations when it is necessary due to issuing 
accounting and warehousing documents, bills of lading, invoices etc.  

5. In the case of entering into contract by a supplier/ client (an entrepreneur or a 
private person), providing data is voluntary; however, failure to provide the data 
may make it impossible to enter into or perform the contract, settle tax liabilities 
etc. 

6. Providing data such as an email address is voluntary, however, only by 
providing  e-mail address will conducting electronic business correspondence 
be possible.    

7. You have the right to access the content of your data and the right to rectify, 
erase, restrict processing of your data as well as the right to transfer your data 
and the right to object to processing of your data.  

8. You have the right to withdraw your consent to the processing of your data, as 
a result of which KROSGLASS S.A. shall immediately remove your data, except 
for those data the processing of which is required by law. Withdrawing your 
consent does not affect the lawfulness of processing based on consent before 
the withdrawal.  

9. Your personal data will be stored for the period of expiring of any mutual rights 
and claims between KROSSGLASS S.A. and you or the Supplier/Client who is 
your current Employer, including, in particular, in case of contracts concluded/ 
orders for goods for the period not exceeding one year following the expiration 
of the periods resulting from warranty and guarantee and the period of the 
statute of limitation on claims as provided by laws.  

10. Data processed as a result of conducting negotiations, submitting offers or other 
processes relative to business activities of KROSSGLASS S.A. which did not 
lead to entering into contracts at that time, will be stored for the period 
necessary for maintaining the continuity of these actions aiming at entering into 
the contract or until a withdrawal of the consent. 

11. With regards to accounting and taxation documentation required by law, in 
particular registers and book-keeping, the data concerned will be stored for the 
period of 5 years counting from the end of the calendar year in which the last 
document was generated unless otherwise provided by law. 

12. Recipients of your data are entities collaborating with KROSGLASS S.A., which 
provide hosting, accounting, IT, auditing, mailing, legal, insurance and banking 
services as well as subcontractors providing transportation services relative to 
the performance of contracts in the scope comprising contact information (given 
name, surname, signature, address, contact telephone number, e-mail 
address).  

13. Your data may be transferred to ZUS [Polish Social Insurance Institution], tax 
offices and other public authorities in compliance with legal provisions and in 
the scope required by law. 

14. You have the right to lodge a complaint to Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych [President of the Personal Data Protection Office] if you believe 
that the processing of your personal data violates the generally binding legal 
provisions.   

 
Due to the fact that the Clients of KROSGLASS S.A. are almost exclusively entrepreneurs, 
KROSGLASS S.A. makes every effort to secure and protect data of natural persons. 
 

Yours faithfully 

Managing Board of KROSGLASS S.A. 


