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INFORMACJA 

 O OCHRONIE PRYWATNOŚCI W RAMACH PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 
Szanowny Kliencie,  
 
Brembo Poland sp. z o.o. (dalej „Spółka”), pełniąca rolę administratora danych, na podstawie 
art. 13  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), pragnie 
przedstawić Państwu następujące informacje: 
 

1. Rodzaje danych osobowych 
 

Dane przekazane przez Państwo i dotyczące personelu, który został przez Państwa 
przydzielony do realizacji umów i zarządzania nimi (dalej „Podmiot Danych”), w tym 
imiona, nazwiska, w stosownych przypadkach stanowiska, numery telefonów, adresy e-mail 
oraz inne wymagane dane, czy to dostarczone przez Państwa, czy pochodzące ze źródeł 
publicznych, będą przetwarzane przez Spółkę zgodnie z Rozporządzeniem oraz z przepisami 
i regulacjami krajowymi, a także decyzjami (jeśli istnieją) właściwego  Organu Nadzoru. 
 

2. Cel przetwarzania danych 
 

Spółka będzie przetwarzać dane Podmiotów Danych w ramach realizacji swej działalności 
handlowej i finansowej oraz w oparciu o cele związane z realizacją  umowy. W szczególności 
dane będą przetwarzane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących 
przepisów prawa (w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych), zarządzania 
umowami, w tym do obsługi faktur, wypełniania obowiązku związanego dostarczaniem 
towarów, rejestracji klientów w wykazach Spółki (baza klientów) oraz rozstrzygania sporów 
(jeśli zaistnieją). Przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach nie wymaga 
indywidualnej zgody, co wynika z  treści  art. 6 ustęp 1 litery b), c) Rozporządzenia 2016/679. 
 

3. Metody gromadzenia i przetwarzania danych 
 

Konieczne jest gromadzenie danych osobowych dotyczących Podmiotów Danych. W 
przeciwnym razie  niemożliwe staje się zawarcie umowy handlowej, należyte spełnianie 
odpowiednich zobowiązań przed zawarciem umowy  lub ,w przypadku istniejących umów, 
wypełnienie zobowiązań i obowiązków z nich wynikających. 
 
Dane osobowe Podmiotów Danych mogą być przetwarzane przy użyciu monitoringu 
umieszczonego w obszarach dostępu/wyjść do i z zakładu, w przypadku odwiedzania przez 
Podmiot Danych zakładów i biur Spółki, zgodnie z informacją dotyczącą przetwarzania 
danych do celów nadzoru wideo w naszym zakładzie. 
 
Dane będą przetwarzane przez Spółkę oraz przez podmioty, którym spółka powierzyła takie 
przetwarzanie, głównie przez dział administracji i finansów, przez dział handlowy oraz  przez  
inny personel,  w razie zaistnienia takiej potrzeby. Dane będą przetwarzane głównie z 
wykorzystaniem systemów elektronicznych lub ręcznie oraz zgodnie z zasadami 
sprawiedliwości, uczciwości i przejrzystości, które są wymagane przez obowiązujące przepisy 
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w zakresie ochrony danych, a także z zachowaniem prywatności zainteresowanych osób, 
poprzez wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa (w szczególności w celu zapobieżenia dostępowi osób 
nieupoważnionych – chyba że taki dostęp jest wymagany na mocy obowiązujących przepisów 
prawa – lub zapewnienie przywrócenia dostępu do danych po awarii lub usterce technicznej). 
 

4. Przechowywanie danych  
 

Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 
osobowych przez okres, który jest niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. W 
szczególności dane osobowe, które są potrzebne do wykonania zobowiązań prawnych i 
podatkowych, są przechowywane przez Spółkę przez cały okres trwania umowy oraz 
zgodnie z takimi zobowiązaniami do czasu upływu okresu przedawnienia.   
W przypadku faktur  i  innych dokumentów księgowych obowiązek przechowywania wynosi  
co najmniej  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 
podatku. ( art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej - tekst jednolity Dz.U. 2018.800 ).  
  

5. Ujawnianie, rozpowszechnianie i przekazywanie danych 
 

Niezależnie od obowiązku ujawniania w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z 
przepisów prawa lub umowny, dane mogą zostać ujawnione doradcom podatkowym i 
prawnym, współpracownikom spółki, organom adminisracji publicznej  lub innym 
podmiotom publicznym, jeżeli jest to wymagane w związku z postępowaniem  
przetargowym, jak również osobom, które są upoważnione przez prawo do otrzymania takich 
danych, polskim  lub zagranicznym organom sądowym bądź innym władzom publicznym w 
celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub wykonywania obowiązków wynikających z 
umowy, w tym w postępowaniach sądowych. Podmioty te działają w roli niezależnych 
administratorów danych. Dane kontaktowe mogą być również ujawnione okazjonalnie i w 
pojedynczych przypadkach innym klientom i/lub dostawcom Spółki, w tym – bez ograniczeń 
– jeśli współpraca z którąkolwiek z tych osób stanie się konieczna w celu wykonania 
zobowiązania umownego.  
W celu wykonania pewnych usług wymagających przetwarzania danych osobowych, Spółka 
może również angażować osoby trzecie, co dotyczy wszystkich usług prawnych, księgowych, 
doradców podatkowych i usług IT. Udziałowiec Brembo S.p.A. jest jednym z zewnętrznych 
podmiotów przetwarzających dane. Podmioty te będą działać  na podstawie szczególnych   
instrukcji  w zakresie sposobów  przetwarzania danych oraz będą stosować środki 
bezpieczeństwa określone w szczegółowych dokumentach umownych. Pełny i 
zaktualizowany wykaz podmiotów działających w roli podmiotów przetwarzających dane 
jest dostępny na życzenie wystosowane do osoby kontaktowej.  
 
Dane mogą być udostępniane innym spółkom należącym do Grupy, włączając udziałowca  
Brembo S.p.A., lub innym spółkom z Grupy Brembo (aktualny wykaz dostępny jest na 
oficjalnej stronie Brembo www.brembo.com), jeżeli jest to konieczne dla celów administracji 
wewnętrznej, koordynacji grupy oraz koordynowania realizacji umów przez różne spółki.  
Zgodnie z ogólną zasadą, dane nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej. 
Jednakże, jeżeli zajdzie potrzeba przesłania danych do krajów spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, w tym krajów, które nie oferują wystarczającej ochrony danych, Spółka 
zobowiązuje się do zapewnienia poziomu ochrony, także poprzez zawieranie odrębnych 
umów, z uwzglednieniem  obowiązujących przepisów prawa, w tym poprzez zawieranie 
standardowych klauzul umownych (kopia zobowiązań podjętych przez spółki z Grupy 



 Brembo Poland Sp.zo.o. -  nformacja dla Klientów  

 

3 

 

Brembo ujętych w takiej klauzuli jest dostępna na żądanie wystosowane na adres e-mail 
podany poniżej).  
Dane osobowe nie będą rozpowszechniane. 
 

6. Prawa Podmiotów Danych 
 

Podmiotowi Danych przysługują prawa przewidziane w Rozporządzeniu (art. 15-21) w 
odniesieniu do przetwarzania danych, w tym prawo do:  

 Uzyskania potwierdzenia istnienia swych danych osobowych i uzyskania dostępu do 

tych danych (prawo dostępu); 

 Aktualizacji, modyfikacji i/lub sprostowania swoich danych osobowych (prawo do 

sprostowania); 

 Skasowania lub ustalenia ograniczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych, 

których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, w tym danych, przetwarzanie 

których nie jest już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone 

lub były przetwarzane w inny sposób (prawo do bycia zapomnianym i prawo do 

ograniczenia zakresu przetwarzania); 

 Zgłoszenia sprzeciwu do przetwarzania (prawo sprzeciwu); 

 Wycofania wcześniej wyrażonej zgody, jeśli istnieje, bez uszczerbku dla zgodności z 

prawem przetwarzania w oparciu o taką zgodę; 
 Otrzymania elektronicznej kopii swych danych, które zostały dostarczone 

administratorowi danych w ramach umowy i przekazania takich danych do innego 
administratora (prawo do przenoszenia danych). 
 

W celu egzekwowania praw określonych powyżej oraz w przypadku dalszych wniosków o 
udzielenie informacji, Podmiot Danych może kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych (DPO), wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy.poland@brembo.pl lub list 
polecony na adres siedziby Spółki. 

 

Podmiot Danych może również złożyć skargę do Organu Nadzoru w przypadku naruszenia 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 
 

7. Dane identyfikacyjne i kontaktowe Administratora danych i kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych 
 

Administratorem Danych jest Brembo Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul 
Roździeńskiego 13 tel. +4832295660 reprezentowana przez zarząd.   

Inspektor Ochrony Danych (DPO) jest dostępny pod adresem e-mail 
privacy.poland@brembo.pl 

Niniejszym informuję, że są Państwo zobowiązani do poinformowania wszystkich 
zainteresowanych osób (przedstawicieli prawnych, osób odpowiedzialnych za 
utrzymywanie kontaktów z naszą Spółką) o otrzymaniu niniejszego zawiadomienia o 
prywatności do celów realizacji umowy. 
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