
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ  

CENTRUM INNOWACJI I WDROŻEŃ BIO-INWEST SP. Z O.O. W TYCHACH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Innowacji i Wdrożeń  

BIO-INWEST  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Tychach   przy  

Al. Piłsudskiego 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000367117, NIP: 6462897683; REGON: 241741712 

(dalej: Administrator).  

Kontakt z Administratorem możliwy jest w siedzibie Administratora oraz z wykorzystaniem 

poczty elektronicznej pod adresem: bio-inwest@bio-inwest.pl lub telefonicznie pod 

numerem: 32 325 72 35. 

W celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, stosujemy 

odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne oraz techniczne. Opracowaliśmy standardy 

postępowań, które ujęliśmy w stosowne polityki i procedury. Polityki i procedury podlegają 

okresowym aktualizacjom, celem utrzymania ich zgodności z przepisami prawna oraz 

aktualności   stosowanych   rozwiązań.   Wszyscy   pracownicy   Administratora,   którzy  

w jakimkolwiek zakresie przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, podlegają 

zobowiązaniom w zakresie poufności oraz są regularnie szkoleni w obszarze standardów 

ochrony danych osobowych. 

W każdym czasie, przysługuje Państwu prawo do: 

− dostępu do swoich danych osobowych, w tym do wydania ich kopii;  

− żądania sprostowania danych osobowych;  

− żądania usunięcia danych osobowych; 

− żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

− żądania przeniesienia danych osobowych;  

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;  

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

 

Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podwykonawcom Administratora, 

świadczących na jego rzecz usługi w zakresie wykonawczo-technicznym, informatycznym, 

księgowym lub prawnym. Państwa dane osobowe mogą zostać także udostępnione 

podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 

 

Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowych, a także zautomatyzowanego ich przetwarzania lub 

profilowania.  

 

Państwa dane osobowe, mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących 

sytuacjach:   

Komunikacja i marketing: 

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie obejmującym Państwa imię, 

nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, w celu prowadzenia bieżącej 

korespondencji i udzielania odpowiedzi na pytania zadane w ramach formularza 

kontaktowego.  

 

W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celach marketingowych, Administrator będzie przetwarzać Państwa dane, 

także w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

 

mailto:bio-inwest@bio-inwest.pl


Podstawę przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach stanowi wyrażona przez 

Państwa dobrowolna zgoda lub prawnie usprawiedliwiony interes Administratora tj. art. 6 

ust. 1 lit. a) i f) RODO.  

 

Dane przetwarzane są przez czas uzasadniony celem prowadzonej korespondencji,  

a następnie gromadzone jedynie na potrzeby realizacji ewentualnych roszczeń, przez okres 

ich przedawnienia.  

 

W przypadku, w którym podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi 

zgoda, dane przetwarzane są do czasu jej cofnięcia, co pozostaje bez wpływu na legalność 

dotychczasowego przetwarzania.  

 

Świadczenie usług:  

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu 

świadczenia na Państwa rzecz usług oferowanych przez Administratora. Administrator 

przetwarza wówczas Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji 

postanowień łączącej nas umowy, w tym także w celach fiskalnych tj. na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b) RODO. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe także w celu realizacji 

obowiązków związanych z ewidencją odpadów, określonych w przepisach ustawy o 

odpadach oraz obowiązków fiskalnych, a podstawę ich przetwarzania stanowi wówczas art. 

6 ust. 1 lit c) RODO. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może 

być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych 

osobowych okaże się niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów Administratora związanych zwykle z koniecznością windykacji ewentualnych 

należności. 

 

Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane podwykonawcom Administratora, 

świadczących na jego rzecz usługi w zakresie techniczno-wykonawczym, informatycznym, 

księgowym lub prawnym. Państwa dane osobowe zostaną także udostępnione podmiotom 

uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym 

m.in. podmiotom współuczestniczącym w procesie przetwarzania odpadów, a zwłaszcza 

Regionalnemu Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.   

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu ustania łączącej 

nas umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że 

przepisy szczególne obligują Administratora do zachowania niektórych Państwa danych 

osobowych przez dłuższy okres czasu.   

 

Dane osobowe w relacjach biznesowych: 

 

W przypadku większości zawartych przez Administratora umów w relacjach z 

kontrahentami, dochodzi do udostępnienia przez kontrahenta na rzecz Administratora, 

danych osobowych osób reprezentujących kontrahenta lub osób, którym kontrahent 

powierzył realizację postanowień łączącej nas umowy.    

 

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych ogranicza się wówczas 

wyłącznie do zakresu niezbędnego dla realizacji celów przetwarzania tj. zawarcia i 

właściwej realizacji postanowień umowy łączącej Administratora i jego kontrahenta, 

którego Państwo reprezentujecie lub który powierzył Państwu realizację umowy łączącej 

go z Administratorem i obejmuje wyłącznie Państwa dane dotyczące tożsamości lub dane 



kontaktowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi 

natomiast art. 6 ust.1 lit. f) RODO. 

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wygaśnięcia 

umowy łączącej Administratora z kontrahentem, którego Państwo reprezentujecie lub który 

powierzył Państwu realizację umowy łączącej go z administratorem, a następnie przez 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 

Polityka prywatności 

 

Czytając,  przeglądając  czy  używając Serwisu – akceptujecie Państwo zasady określone 

w treści Polityki Prywatności. 

 

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę 

w jakikolwiek sposób wykorzystującą Serwis, obowiązuje aktualna treść Polityki 

Prywatności. 

 

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z Polityką Prywatności, prosimy o zaprzestanie korzystania 

z Serwisu lub zmianę ustawień przeglądarki w zakresie plików „coookies”. 

  

Właściciel Serwisu 

 

Właścicielem Serwisu jest: 

 

Centrum  Innowacji  i  Wdrożeń  BIO-INWEST  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego  Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy Katowice-Wschód 

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000367117, NIP: 

6462897683; REGON: 241741712.  

Pliki „cookies” 

 

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać „cookies”, czyli małe pliki tekstowe 

wysyłane do komputera użytkownika, umożliwiające identyfikację przeglądarki lub 

urządzenia użytkownika. Pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do 

zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). 

Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak 

zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. 

 

Warunkiem  działania  cookies,  jest  ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich 

z dysku. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies - oznacza, że 

będą one  zamieszczane  w  Państwa  urządzeniu  końcowym.  Możecie  Państwo dokonać 

w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ograniczenie stosowania cookies 

w przeglądarce, może natomiast wpłynąć na niektóre aspekty funkcjonowania Serwisu. 

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych 

Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i 

odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, 

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi 

na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. 

 

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa 



urządzeniu  końcowym  pliki  cookies  jest  operator serwisu/witryny - Centrum Innowacji 

i Wdrożeń BIO-INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy 

Al. Piłsudskiego 12. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez 

współpracujących z operatorem reklamodawców. 

 

Więcej informacji o cookies (ciasteczkach), można znaleźć tutaj: 

http://wszystkoociasteczkach.pl/ 

 

 Dane osobowe podane w ramach formularza kontaktowego  

 

W czasie korzystania z Serwisu możecie Państwo nawiązać z nami bezpośredni kontakt 

przy użyciu udostępnionego formularza kontaktowego. W tym celu niezbędne jest podanie 

Państwa danych osobowych w zakresie umożliwiającym odpowiedź na Państwa wiadomość 

oraz wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych przez Państwa danych 

osobowych w tym celu. 

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla możliwości skorzystania z 

formularza kontaktowego.  

 

Prawa autorskie 

 

Zawartość Serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, 

grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Centrum 

Innowacji i Wdrożeń BIO-INWEST Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane za zgodą osób 

uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody 

poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to inaczej uzgodnione. 

 

 

 

 

 

 


