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Wyznaczenie Opis 

Tożsamość i dane kontaktowe 
administratora  
 

PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.  
ul. Celna 5,  
64-300 Nowy Tomyśl 
Tel.: +48 61 443 55 00 
pxcw@phoenixcontact.com  

Dane kontaktowe do 
 
  
inspektora ochrony danych  
 

iod-pxcw@phoenixcontact.com  

Cele przetwarzania, do których 
przeznaczone są dane osobowe  
  

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ma na 
celu pokrycie zapotrzebowania na zamawiane zewnętrznie 
materiały, inwestycje oraz usługi.  
Dobór optymalnych źródeł zaopatrzenia, zmniejszenie ryzyka 
związanego z zaopatrzeniem, zapewnienie jakości, 
minimalizacja ryzyka niewykonania zobowiązań (dostawca, 
towar). 
Zapewnienie zdolności produkcyjnych spółki. 
Dotyczy:  
Phoenix Contact Wielkopolska Sp z o.o.  
ul. Celna 5,  
64-300 Nowym Tomyślu  
(z oddziałami).   
 

 Podstawa prawna przetwarzania danych  
 

Art. 6 ust 1 (b)  
(wymagane do wypełnienia zapisów umowy lub rozpoczęcia 
realizacji umowy) 
 
Art. 6 ust.1 (f) RODO (uzasadnione interesy) 
Uzasadnione interesy administratora danych i kwestie 
dotyczące praw osób, których dane dotyczą:  
W celu uzyskania informacji na temat uzasadnionych interesów 
proszę zapoznać się z częścią „Cele przetwarzania”, które 
znajdują się powyżej. 
Dostawcami Phoenix Contact Wielkopolska są wyłącznie osoby 
prawne lub osoby uczestniczące w transakcjach biznesowych, o 
których informacje są gromadzone lub analizowane i oceniane 
wewnątrz firmy. 
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Wyznaczenie Opis 

Kategorie przetwarzanych danych 
osobowych  
 

Imię, nazwisko/nazwa, tytuł, adres przedsiębiorstwa, 
dodatkowe adresy, dane kontaktowe przedsiębiorstwa (numer 
telefonu, numer faksu, adres e-mail), forma adresu, dział i 
stanowisko w firmie, dane dotyczące kont bankowych, dane 
kontrolne, numer identyfikacji podatkowej NIP, numer KRS. 
 
Wyniki oceny: 
1) Uzyskane wyniki przeprowadzonej oceny: 
Wiarygodność kredytowa/wskaźnik ryzyka, struktura 
akcjonariatu w oparciu o różne dane podstawowe, raport z 
badania. 
2) Różne istotne dane własne, takie jak: 
Klasyfikacja ABC, profil dostawcy, numer oceny; tekst swobodny 
(raport dotyczący ryzyka). 
 
Dane z systemu ERP (dla zamówień, przyjęcia towaru, danych 
jakościowych). 
 

Źródło (pochodzenie) danych  
 

Od osoby, której dotyczą dane 
Od agencji informacji kredytowej 
Informacje pozyskane z naszych własnych baz danych. 
 

Odbiorca (kategorie) danych  Spółki grupy Phoenix Contact. 
 
Firmy, które świadczą zakontraktowane usługi w naszym 
imieniu oraz w określonych celach. 
 

Przekazywanie danych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej 
oraz związane z tym zabezpieczenia 
mające na celu ochronę danych   
 

W ramach wewnątrzgrupowego, międzyzakładowego 
zarządzania dostawcami, w razie potrzeby dane od dostawców 
mogą być również udostępniane firmom Phoenix Contact 
zlokalizowanym na całym świecie. 
 
W celu ochrony danych istnieje międzynarodowa umowa 
ramowa o ochronie danych osobowych Phoenix Contact, 
stworzona w oparciu o standardowe klauzule umowne UE, do 
której dołączyły wszystkie właściwe spółki Phoenix Contact na 
całym świecie. 
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Wyznaczenie Opis 

Okres przechowywania danych   
 

Dane główne dostawcy są przechowywane w systemie tak 
długo, jak długo istnieje stosunek umowny lub jeżeli nie będzie 
można wykluczyć, że stosunek umowny będzie istniał w 
przyszłości. 
Ponadto dane te są natychmiast zmieniane lub 
blokowane/usuwane, jeśli dostawca/osoba kontaktowa jako 
osoba fizyczna tego zażąda lub jeśli odpowiedzialny nabywca 
dowie się o nieprawidłowościach w danych.  
(w każdym przypadku z zastrzeżeniem ustawowych okresów 
przechowywania). 
 
Dokumenty zamówieniowe są usuwane po upływie 
ustawowego okresu przechowywania (10 lat) oraz po 
zakończeniu audytu podatkowego. 
 
Raporty z własnych audytów jakości są przechowywane przez 
okres do 10 lat w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju 
dostawcy i potwierdzenia jakości w audytach klientów. 
 
Informacje o wiarygodności kredytowej są przechowywane 
przez 6 lat w celu oceny średnioterminowego rozwoju 
dostawcy. 
 

Prawa osób, której dane dotyczą 

• do dostępu  

• w celu poprawienia, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania 
danych  

• do wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych  

• do przenoszenia danych 
 

Jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, to przysługują 
Państwu następujące prawa: Prawo dostępu do 
przechowywanych przez nas danych, ich poprawiania, 
usuwania, ograniczania ich przetwarzania lub prawo do 
sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, jak również możliwość 
przenoszenia danych.  
 

Prawo do złożenia skargi 
 

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 
osobowych jest niezgodne z prawem, to mają Państwo prawo 
do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. 
ochrony danych. 
 

Wymóg prawny lub umowny do 
przekazania danych, jak również wszelkie 
konsekwencje nieprzekazania danych   

Przetwarzanie danych osobowych, o których tutaj mowa, jest 
niezbędne do zarządzania dostawcą lub do obsługi transakcji 
handlowych. 
 
Bez tych danych nie będziemy mogli nawiązać relacji 
biznesowych. 
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
/ profilowanie 
 

Nie będzie automatycznego podejmowania decyzji ani 
profilowania na podstawie zebranych danych. 
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