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KLAUZULA INFORMACYJNA PCO S.A. 

1. Administratorem danych osobowych pracowników dedykowanych do realizacji Umowy 

i osób reprezentujących Usługodawcę, udostępnionych na potrzeby realizacji Umowy jest 

PCO S.A. z siedzibą w Warszawie (03 - 982), przy ul. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 28, pełne 

dane rejestrowe znajdują się w komparycji Umowy (dalej: „PCO”); 

2. Kontakt z PCO możliwy jest za pośrednictwem adresu korespondencyjnego wskazanego 

w ust. 1 lub z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e–poczty: 

iod@pcosa.com.pl; 

3. Dane będą przetwarzane: 

1) w celu zawarcia i wykonywania Umowy zawartej z PCO oraz dokonania niezbędnych 

rozliczeń w związku z jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas niezbędny do 

realizacji Umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas 

potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do 

upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji; 

2) wykonywania ustawowych obowiązków PCO, w szczególności podatkowych 

i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas niezbędny do realizacji 

ustawowych obowiązków PCO, w szczególności do czasu upływu terminu 

przedawnienia zobowiązań podatkowych; 

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu PCO jakim jest prawo kontaktu ze 

wskazanymi do realizacji Umowy osobami, oraz prawo do dochodzenia i obrony przed 

roszczeniami oraz obowiązki archiwizacyjne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas 

niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu PCO, nie dłużej niż do momentu 

przedawnienia roszczeń. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność 

zawarcia lub wykonywania Umowy. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uczestniczące w wykonywaniu czynności 

PCO (dostawcy systemów informatycznych i usług IT, świadczące usługi doradcze, 

konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, 

rachunkową). Dane osobowe mogą zostać udostępniane Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. 

z siedzibą w Radomiu (w tym spółkom funkcjonującym w ramach grupy PGZ S.A.); 

6. PCO nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz informuje, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, 

a także prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania 

danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 
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