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Informacja dotycząca przetwarzania  

przez Toyota Material Handling Polska sp. z o.o. 

danych osobowych dostawców oraz osób reprezentujących, pracowników 

i współpracowników dostawców  

 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), 

informujemy, że: 

[Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych] 

1. Administratorem danych osobowych jest Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Jaktorowie (96-313), przy ul. Potockiego 1A, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046001, 

dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze 

NIP: 5221006096, o numerze REGON: 010758321, o kapitale zakładowym 

w wysokości 437 500,00 zł, (dalej jako: „Administrator”). 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: Toyota Material 

Handling Polska Sp. z o.o. ul. Potockiego 1A, 96-313 Jaktorów lub elektronicznie – 

na adres SMB.IOD@pl.toyota-industries.eu, lub telefonicznie na numer: 801-366-

900. 

3. Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych następujących 

kategorii osób: 

a) dostawców Administratora, będących osobami fizycznymi (dalej jako: 

„Dostawcy”); 

b) osób reprezentujących, pracowników i współpracowników Dostawców (oraz 

dostawców niebędących osobami fizycznymi) oraz ewentualnie wspólników 

lub członków organów dostawców niebędących osobami fizycznymi (dalej 

jako: „Przedstawiciele”). 

4. Wobec osób, których dane przetwarza Administrator, nie będą podejmowane 

decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania. 

[Kategorie odbiorców danych] 

5. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: upoważnionym 

pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, podmiotom 

świadczącym usługi prawnicze, doradcze, podmiotom świadczącym na rzecz 

Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z dostawcą. 

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 

przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw poza 

Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowej. 

[Dane osobowe Dostawcy] 

8. Dane osobowe Dostawcy są przetwarzane w celu: 

a) zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy Dostawcą a Administratorem – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy; 

b) dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla 

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 
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a wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz z przepisów 

o rachunkowości; 

c) w celu oceny kondycji finansowej i wiarygodności Dostawcy na potrzeby 

podjęcia decyzji o ewentualnym przedłużeniu współpracy z Dostawcą – na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu realizowanego przez Administratora, którym jest weryfikacja 

wiarygodności finansowej Dostawcy; 

d) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy 

Dostawcą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, 

którym jest możliwość ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrona przed 

roszczeniami. 

9. Podanie danych osobowych przez Dostawcę jest dobrowolne, przy czym niezbędne 

do zawarcia i wykonywania umowy (niepodanie danych osobowych skutkuje 

niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy). 

10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, 

w których dane są przetwarzane (patrz pkt 8) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu 

(jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – 

w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. 

11. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania 

danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego) – w zależności, 

które ze zdarzeń nastąpi później. 

[Dane osobowe Przedstawicieli] 

12. Dane osobowe Przedstawicieli pochodzą z następujących źródeł:  

a) dane osobowe osób reprezentujących dostawców Administratora są 

udostępniane Administratorowi odpowiednio przez dostawcę Administratora, 

którego dana osoba reprezentuje, lub są podawane Administratorowi 

bezpośrednio przez daną osobę reprezentującą; 

b) dane osobowe pracowników i współpracowników dostawców Administratora są 

udostępniane Administratorowi odpowiednio przez dostawcę, który jest 

podmiotem zatrudniającym taką osobę, lub są podawane Administratorowi 

bezpośrednio przez danego pracownika lub współpracownika dostawcy -  

Administrator otrzymuje te dane osobowe w związku z zawarciem i wykonaniem 

umowy łączącej dostawcę z Administratorem, w szczególności w celu wskazania 

osób zawierających umowę w imieniu i na rzecz dostawcy lub w celu podania 

osób upoważnionych do kontaktu w związku z wykonywaniem takiej umowy; 

c) dane osobowe osób reprezentujących dostawców oraz ewentualnie wspólników 

lub członków organów dostawców niebędących osobami fizycznymi pochodzą 

z raportów udostępnianych Administratorowi przez Bisnode Polska Sp. z o.o. na 

potrzeby oceny kondycji finansowej dostawcy niebędącego osobą fizyczną. 

 

13. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:  

a) osób reprezentujących dostawców – dane identyfikacyjne (tj. imiona, nazwiska, 

nazwa podmiotu, który reprezentuje dana osoba, nazwę stanowiska/nazwę 

pełnionej funkcji), dane dotyczące udzielonego umocowania (tj. data 

udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania); 

b) pracowników i współpracowników dostawców – dane identyfikacyjne (tj. imiona, 

nazwiska, nazwa podmiotu zatrudniającego daną osobę, nazwę 

stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi zajmuje się dana 

osoba), dane kontaktowe (tj. numer służbowego telefonu, email); 
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c) osób reprezentujących dostawców oraz ewentualnie wspólników lub członków 

organów dostawców niebędących osobami fizycznymi w związku z pobieraniem 

raportów dotyczących kondycji finansowej dostawców – dane identyfikacyjne 

(imię/imiona, nazwisko, numer PESEL) oraz ewentualnie dane kontaktowe. 

14. Dane osobowe Przedstawicieli są przetwarzane w celu:  

a) zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy dostawcą a Administratorem, a w 

szczególności weryfikacji umocowania osoby zawierającej umowę z 

Administratorem w imieniu dostawcy oraz kontaktu z osobami wskazanymi w 

takiej umowie jako osoby kontaktowe w związku z wykonywaniem tejże umowy 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu realizowanego przez Administratora oraz  przez dostawcę, którym jest 

umożliwienie Administratorowi oraz dostawcy sprawnego bieżącego 

wykonywania umowy oraz umożliwienie Administratorowi weryfikacji 

umocowania osoby zawierającej umowę z Administratorem w imieniu dostawcy; 

b) w celu oceny kondycji finansowej dostawcy na potrzeby podjęcia decyzji 

o ewentualnym przedłużeniu współpracy z danym dostawcą – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

realizowanego przez Administratora, którym jest weryfikacja wiarygodności 

finansowej dostawcy; 

c) wykonania obowiązków określonych przepisami prawa, w szczególności 

przepisami prawa podatkowego oraz przepisami o rachunkowości - na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla 

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających 

z przepisów prawa związanych z dokonywaniem rozliczeń i prowadzenia 

księgowości; 

d) ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy 

dostawcą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, 

którym jest możliwość ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrona przed 

roszczeniami. 

15. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy 

zawartej pomiędzy Administratorem oraz dostawcą bądź do czasu wniesienia 

sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. 

16. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia 

ewentualnych roszczeń związanych z powyższą umową lub do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 

w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych – w 

zależności, które ze zdarzeń nastąpi później. 

[Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora] 

17. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, 

przysługuje: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

b) prawo żądania ich sprostowania; 

c) prawo żądania ich usunięcia;  

d) prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania; 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora 

danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 

nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą, może 

żądać od Administratora przesłania dostarczonych danych osobowych innemu 

administratorowi; 

f) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora – osobie, której dane dotyczą, 
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przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych; 

g) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, 

osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

18. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, 

korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe 

wskazane wyżej w pkt. 2). 

19. Nadto, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), jeśli osoba ta sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. 

Informacje, jak złożyć taką skargę, znajdują się tutaj: 

https://uodo.gov.pl/pl/83/155  

 


