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INFORMACJA WS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymogami 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 (dalej „RODO”), ŚHP S.A. niniejszym informuje, że:

a)  administratorem danych osobowych jest Śląski Holding Przemysłowy S.A. w Bytomiu,
 ul. Konstytucji 74, 41-905 Bytom, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzo- 
 -nym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy   
 Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629937, NIP 634-286-96-90,  
 REGON 365034453, biuro@shpsa.eu , tel. +48 32 770 05 00,

b)  ŚHP S.A. dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umoż-  
 liwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
 osobowych,

c)  dane osobowe przetwarzane będą przez ŚHP S.A. w celu zawarcia i prawidłowej realizacji  
 umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wykonywania
 przez ŚHP S.A. obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie
 przepisów podatkowych, księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) , ochrony praw Spółki
 wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d)  dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z ŚHP S.A.
 w zakresie świadczonych na rzecz ŚHP S.A. usług oraz wspierania bieżących procesów
 biznesowych ŚHP S.A.,

e)  ŚHP S.A. będzie przechowywało dane osobowe przez czas trwania umowy oraz po jej  
 ustaniu, na czas konieczny do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów  
 prawa na potrzeby sprawozdawczości oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń  
 ŚHP S.A. do upływu okresu ich przedawnienia,

f)  Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, ich
 sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia , wniesienia sprzeci- 
 wu, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie  
 ochrony danych osobowych,

g)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania  
 umowy.
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Kapitał zakładowy wpłacony: 100 000 zł.
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