
POLITYKA PRYWATNO ŚCI 

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego 

mocą art. 13 oraz art. 14 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.  

 

Podstawowe objaśnienia: 

 

Administrator danych Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe „MIDACH” Sp. z 

o. o., ul. Świdnicka 25/16, 40-711 Katowice, zarejestrowany w 

Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział 

VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000160144 

Kontrahent osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą lub osoba prawna, która współpracuje z 

Administratorem danych na podstawie zawartej umowy 

współpracy/zlecenia 

Właściciel osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, która 

stanowi przedmiot wykonania ekspertyzy dla Kontrahenta 

 

Sposób przetwarzania danych 

 

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów czy Właścicieli związane jest z realizacją 

wykonania przedmiotu umowy, tj. badań obudów szybowych, projektów budowlanych, 

inwentaryzacji, ekspertyz oraz opinii budowlanych i geologiczno-górniczych. W związku z 

powyższym Administrator przetwarza dane Kontrahentów takie jak imię i nazwisko, firma, 

adres zamieszkania bądź adres pod którym prowadzona jest działalność. Dodatkowo dla 

celów sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami Kontrahent podaje również swój numer 

telefonu oraz adres e-mail. 

 

W związku z wykonywaniem umowy dla Kontrahentów, której przedmiot polega na 

wykonaniu ekspertyzy nieruchomości pod względem potencjalnych szkód górniczych, 



Kontrahenci przekazują Administratorowi dane nieruchomości Właścicieli, tj. adres pod 

którym nieruchomość się znajduje oraz ewentualnie nr księgi wieczystej. Administrator 

wykonując umowę, w imieniu Kontrahenta, nawiązuje kontakt z Właścicielem w celu 

odebrania od niego zgody na przetwarzanie jego dalszych danych osobowych takich jak: imię 

i nazwisko czy dane kontaktowe. Podanie przez Właściciela tych danych jest jednak 

dobrowolne i nie jest konieczne dla wykonania umowy z Kontrahentem. 

 

Należy wskazać, że w stosunku do danych Właścicieli Administrator danych pełni rolę 

Podmiotu przetwarzającego na podstawie zawartych z Kontrahentami umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

 

Cel przetwarzania danych osobowych 

 

1. Wykonanie umowy zawartej z Kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2. Wykonanie ekspertyzy dla Kontrahenta dotyczącej stanu nieruchomości Właścicieli 

(art. 6 ust 1 lit. d w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych Właściciela (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

4. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawioną 

fakturą VAT z tytułu przeprowadzonego kursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 86 § 

1 w zw. z art. 70 Ordynacji podatkowej oraz art. 111 w zw. z art. 112 ustawy o 

podatku od towarów i usług); 

5. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy z 

Kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie 

uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona 

jego praw). 

 

Przekazywanie danych osobowych 

 

Dane osobowe Kontrahenta mogą być przekazywane: 

1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora; 

2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora; 

3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora; 

4. Innych Kontrahentom Administratora, którzy prowadzą tożsamą działalność 

gospodarczą jak Administrator. 



 

Dane osobowe Właścicieli zbierane są w imieniu Kontrahentów i im są przekazywane.   

 

Dobrowolność podania danych osobowych 

 

Kontrahenci zawierając umowę na wykonanie szkolenia dla swoich pracowników wyrazili 

dobrowolną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Oprócz numeru telefonu czy 

adresu e-mail podawane przez nich dane osobowe są obowiązkowe dla wykonania umowy – 

bez nich nie jest możliwe nawiązanie współpracy między Stronami. Natomiast numer 

telefonu czy adres mailowy to dodatkowe informacje, które nie muszą być podawane i w 

każdym, momencie Kontrahent może cofnąć w tym zakresie zgodę na przetwarzanie tych 

danych. Jeżeli Kontrahent będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie pozostałych danych to 

Administrator uzna to za chęć rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony. 

 

Dane dotyczące nieruchomości Właściciela, tj. adres pod którym się ona znajduje czy nr 

księgi wieczystej, jest niezbędny dla wykonania ekspertyzy. Należy zauważyć, iż 

sporządzenie przez Administratora opinii w zakresie potencjalnych szkód górniczych danego 

budynku jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub 

innej osoby fizycznej, jak również przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 

trzecią. W tym zakresie nie jest możliwe cofnięcie zgody na przetwarzanie powyższych 

danych osobowych. Natomiast Właściciel może wyrazić zgodę na przetwarzanie 

dodatkowych informacji dotyczących głównie jego samego, tj. imienia i nazwiska czy danych 

kontaktowych – w tym zakresie Właściciel nie tylko może decydować czy chce 

przedmiotowe dane osobowe przekazać, ale również może w każdym momencie cofnąć 

zgodę na ich przetwarzanie. 

 

Okres przechowywania danych 

 

Dane Kontrahentów są przechowywane tak długo jak wykonywana jest umowa współpracy z 

Administratorem danych. W przypadku sporządzania opinii dla Kontrahentów to dane 

widniejące na przedmiotowej informacji jest przetwarzane, aż do czasu skorzystania przez 

niego z „prawa do bycia zapomnianym”. 

 



Nadto dane osobowe Kontrahentów i będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń 

wynikających z zawartej z Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa.  

 

Dane Właścicieli są przetwarzane aż do czasu wycofania zgody, a w przypadku sporządzenia 

ekspertyzy w której zostały wykorzystane dane osobowe - aż do czasu skorzystania przez 

Właścicieli z „prawa do bycia zapomnianym”. 

 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych 

przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał 

obowiązek podatkowy. 

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane 

 

Kontrahenci i Właściciele mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez nich z 

jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o 

odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto mają oni prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

 

Kontakt 

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się 

poprzez formularz kontaktowy na stronie. 

 

 


