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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 
KNORR BREMSE SYSTEMY KOLEJOWE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować? 
Administratorem Państwa danych jest Knorr Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Leona 
Henryka Sternbacha 1, 30-394 Kraków, NIP 6772128329; KRS 0000101217 („KB”, „Administrator”, „my”). Z KB w kwestiach 
związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod powyższym adresem 
oraz poprzez e-mail: RODO.RESKRK@knorr-bremse.com. 
2. Skąd pozyskujemy Państwa dane? 
Państwa dane osobowe KB pozyskuje bezpośrednio od Państwa lub Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy, a także z 
publicznie odstępnych rejestrów (Krajowy Rejestr Sądowy). W zależności od kontekstu i zakresu współpracy możemy 
przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko, informacje o reprezentowanej 
przez Państwa spółce (jej nazwa, adres, NIP, REGON, informacje umieszczone w rejestrze sądowym), dane kontaktowe (adres 
e-mail, numer telefonu). W wyjątkowych przypadkach możemy przetwarzać inne Państwa dane osobowe, w tym numer PESEL. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać kontaktując się z KB.  
3. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane? 
Państwa dane możemy przetwarzać w następujących celach: 
- przygotowania, zawarcia oraz wykonania umowy z podmiotem, który Państwo reprezentują lub w którym Państwo pracują, 
na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu KB; 
- świadczenia usług bezpośrednio na Państwa rzecz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań 
zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania umowy; 
- wypełnienia naszych obowiązków prawnych, związanych np. z rachunkowością czy zobowiązaniami podatkowymi, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
- ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego 
interesu KB. 
W wyjątkowych przypadkach możemy przetwarzać Państwa dane także w innych celach na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu KB, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem.  
4. Na rzecz jakich podmiotów przekazujemy Państwa dane? 
Państwa dane osobowe możemy udostępniać na rzecz podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z KB w minimalnym 
niezbędnym zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla realizacji umowy, na potrzeby której pozyskaliśmy Państwa dane. 
Państwa dane osobowe możemy także powierzyć lub udostępnić na rzecz innych podwykonawców Administratora w zakresie, 
w jakim będzie to niezbędne do realizacji takiej umowy.  
Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
W wyjątkowych przypadkach, gdyby taki transfer danych miał miejsce, KB przestrzegać będzie mechanizmów zabezpieczenia 
danych i zasad określonych w art. 44-49 RODO. Szczegółowe informacje, w tym w zakresie stosowanych w takich przypadkach 
zabezpieczeń, możecie Państwo uzyskać kontaktując się z KB.   
5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?  
Państwa dane osobowe przetwarzamy przez okres obowiązywania umowy z podmiotem, który Państwo reprezentują lub dla 
którego Państwo pracują oraz po nim przez okres przedawnienia roszczeń i przez okres wymagany przepisami prawa. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać kontaktując się z nami.  
6. Jakie są Państwa uprawnienia? 
W zakresie i na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa: 
- prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); 
- prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO);  
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); 
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 
- prawo do przenoszenia Państwa danych (art. 20 RODO). 
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO). 
KB nie będzie podejmował w oparciu o Państwa dane zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. 
Informujemy także, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.
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