
POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zakładu Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A 

 

DEFINICJE 

Administrator danych (zwany dalej Administrator): Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A. z siedzibą w Nowej 

Soli, ul. Hutnicza 10-12, 67-100 Nowa Sól, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (dalej Karton-Pak 

S.A.). 

 

dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź 

kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje 

gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 

 

Karton-Pak S.A. - Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A. z siedzibą w Nowej Soli, ul. Hutnicza 10-12, 67-100 Nowa 

Sól. 

 

ochrona danych osobowych (ODO): ochrona danych osobowych w Karton-Pak S.A. 

 

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 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. 

 

ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez Karton-Pak S.A, jako 

Administratora danych. Administrator przetwarza dane osobowe następujących osób: 

 kontrahentów - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób reprezentujących kontrahenta, pracowników i 

współpracowników kontrahenta, 

 osób kontaktujących się drogą e-mailową, listowną, 

 osób kontaktujących się drogą telefoniczną,  

 osób wchodzących na teren obiektów Administratora, 

 kandydatów do pracy. 

Przetwarzanie danych użytkowników strony www.kartonpak.pl (w tym osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy 

zamieszczony na stronie internetowej), użytkowników portalu www.b2b.kartonpak.pl, osób odwiedzających profile 

Administratora prowadzone w mediach społecznościowych, zostało uregulowane w Polityce prywatności i cookies. 

 

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

Przetwarzanie danych kontrahentów - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób 

reprezentujących kontrahenta, pracowników i współpracowników kontrahenta 

Administrator przetwarza dane osobowe kontrahentów - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób 

reprezentujących kontrahenta, pracowników bądź współpracowników będących osobami kontaktowymi u kontrahenta w 

związku z wykonaniem umów oraz świadczeniem usług. 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez Administratora, w celu:  

 przygotowania, zawarcia lub wykonania umowy,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

 realizacji obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu dokumentacji księgowej, archiwizowaniu dokumentacji 

dotyczącej m.in. zawartych umów, dostaw, rozliczeń, reklamacji, dokumentacji księgowej, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (w związku m.in. z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ordynacji podatkowej), 

http://www.kartonpak.pl/


 prowadzenia elektronicznego obiegu dokumentów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie usprawiedliwionym 

interesem Administratora jest zwiększenie dostępności oraz kontroli nad dokumentacją oraz skrócenie czasu procesowania 

dokumentów, 

 zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju systemów informatycznych Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f i c 

RODO, 

 prowadzenia korespondencji w związku z prowadzoną działalnością Administratora (w bieżących sprawach biznesowych, 

w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania 

ofert, składania zamówień, odpowiadania na pytania), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym 

interesem jest możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (również ich pracownikami/współpracownikami) 

w sprawach biznesowych, 

 prowadzenia bezpośredniego marketingu naszych towarów i usług, w tym przekazywaniu pracownikowi naszego 

kontrahenta – informacji na temat naszej oferty i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania 

sprzedaży, 

 przekazywania innych informacji o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania 

danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych 

z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów. 

Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane w związku z monitoringiem wizyjnym, kontrolą dostępu, zgodnie z opisem 

przetwarzania przedstawionym poniżej. 

 

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Karton-Pak S.A. (e-mailowo, listownie) 

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami 

świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane 

wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim wypadku podanie określonych 

danych jest wymagane przez Administratora tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla powyższego celu, a brak podania 

takich danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu 

korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji 

jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i 

ujawniana jedynie osobom upoważnionym. 

W przypadku gdy między Administratorem a osobą kontaktująca istnieje już stosunek prawny, podstawą prawną przetwarzania 

może być niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Karton-Pak S.A. (telefonicznie) 

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub 

świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, 

której dotyczy kontakt. W takim wypadku brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości obsługi tej sprawy. 

Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na 

konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

W przypadku gdy między Administratorem a osobą kontaktująca istnieje już stosunek prawny, podstawą prawną przetwarzania 

może być niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

Przetwarzanie danych osób wchodzących na teren obiektów Karton-Pak S.A.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny terenu i obiektów oraz kontrolę 

dostępu na wejściu, wjeździe a także w innych strefach zarządzanych przez Administratora. Podczas wejścia oraz wjazdu 

następuje odnotowanie danych osobowych niezbędnych do identyfikacji osoby wchodzącej na teren zakładu, a także numerów 

rejestracyjnych wjeżdżających aut. 



Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości wejścia bądź wjazdu na teren 

Zakładu. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na 

zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie mienia Administratora. 

 

Przetwarzanie danych kandydatów do pracy 

W ramach procesów rekrutacyjnych, Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy (np. w CV lub liście 

motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z powyższym, osoby kandydujące nie 

powinny przekazywać informacji w szerszym zakresie niż to wynika z wymagań Administratora i przepisów prawa.  

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami 

prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a 

RODO) oraz przepis prawa (Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.). 

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez 

wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów 

przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane przechowywane są nie dłużej niż 6 miesięcy – o ile wcześniej zgoda nie została 

wycofana. 

 

Przetwarzanie danych w innych przypadkach 

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań 

biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów 

biznesowych. Dane podawane są w takich wypadkach dobrowolnie. Podanie takich danych jest dobrowolne. Podstawą prawną 

przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci 

kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. 

 

INFORMACJE, KTÓRE OTRZYMUJEMY Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Twoje dane osobowe zgromadzone niebezpośrednio od Ciebie, przetwarza je w 

związku z przekazaniem ich Administratorowi przez kontrahenta – tzn. Twojego pracodawcę lub zleceniodawcę, z którym 

współpracuje Administrator. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. W przypadku gdy 

podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej 

zakończenia po tym czasie do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń (10 lat od rozwiązania umowy).  

Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, w przypadku, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.  

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – 

dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem 

przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.  

Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres do 3 miesięcy.  

Okres przetwarzania danych może być dodatkowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą 

wymagać tego przepisy prawa.  

 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

1. Prawo do dostępu do przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych. 

2. Prawo do wymagania od nas skorygowania jakichkolwiek nieprawidłowych danych osobowych przechowywanych 

przez nas. 



3. Prawo do wymagania od nas usunięcia jakichkolwiek informacji o Tobie przechowywanych przez nas. Prawo to będzie 

mogło być wykonane np. w przypadku gdy:  

- nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych by osiągnąć cel, dla którego je zebraliśmy, 

- wycofasz swoją zgodę,  

- sprzeciwisz się temu w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane. 

Zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa ( w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń). 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Prawo to 

będzie mogło zastosowanie np. w przypadku gdy:  

- nie zgadzasz się z poprawnością Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas,  

- nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych, lecz wolisz, byśmy zamiast tego ograniczyli przetwarzanie danych, 

- nie potrzebujemy już używać Twoich danych osobowych by osiągnąć cele, dla których je zebraliśmy, lecz są one Ci 

potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 

5. Prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyłeś/-aś, w uporządkowanym, powszechnie używanym, 

oraz czytelnym dla maszyn formacie. Prawo to ma zastosowanie wtedy, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub 

umowie (patrz powyżej) i przetwarzanie odbywa się w zautomatyzowany sposób. 

6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli 

przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy 

musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla 

przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do 

ustalenia, dochodzenia lub obrony  roszczeń (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń). Prawo 

sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy  przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego (niezależnie czy 

podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw 

lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach). 

7. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą 

prawną przetwarzania danych. 

8. Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w 

przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

 

ODBIORCY DANYCH 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą mogą zostać ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: 

 dostawcom usług odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych (w tym programistyczną), 

 podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności w przypadku prowadzenia rozliczeń, 

 podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytorom, obsłudze prawnej,  

 kurierom w związku z realizacją zamówienia, operatorom pocztowym w związku z prowadzeniem korespondencji, 

firmom transportowym, 

 podmiotom świadczącym usługi w zakresie dozoru (w przypadku wizyty na terenie Zakładu), 

 dostawcom usług odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury technicznej – monitoringu (w przypadku wizyty na 

terenie Zakładu), 

 ew. innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów. 

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom, bądź osobom trzecim, które 

zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa. 

 



PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez 

prawo europejskie. Z tego powodu Administrator nie przekazuje dane osobowe poza EOG. 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób 

bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by operacje na danych 

osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. 

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały 

gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na 

zlecenie Administratora. 

 

DANE KONTAKTOWE 

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Zakład Produkcji Opakowań KARTON-PAK S.A., ul. Hutnicza 10-12, 

67-100 Nowa Sól. 

Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dot. przetwarzania danych osobowych można 

kontaktować się drogą pisemną oraz poprzez e-mail sekretariat@kartonpak.pl. 

 Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. 

 

ZMIANY INFORMACJI DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Informacje dot. ODO są na bieżąco weryfikowane i w razie potrzeby aktualizowane. Ostatnia aktualizacja została przyjęta i 

obowiązuje od 27 listopada 2018r. 

 

mailto:sekretariat@kartonpak.pl

