
 
 
VWR International Sp. z o.o .  
Limbowa 5 
80-175 Gdańsk  
t  58 323 82 00 

 
 

NIP 583-27-05-185 
Numer w KRS: 0000002325   
Sąd  rejestrowy: Sąd Rejonowy Oddział 
Gdańsk-Północ w Gdańsku  
Kapitał zakładowy 20 093 500 zł 
Regon: 192303533 
BDO 000016340 

 

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów 

 

Kontakt i informacje ogólne 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest VWR International Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdańsku, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ 

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000002325, 80-125 Gdańsk, ul. 

Limbowa 5, NIP: 5832705185, REGON: 192303533, kapitał zakładowy: 20.093.500,00 PLN 

(zwaną dalej: „Spółką”).  

Mogą się Państwo skontaktować z nami na numer telefonu 58 323 82 00 i adres e-mail: 

rodo_pl@avantorsciences.com 

 

Nie podjęliśmy jeszcze decyzji czy powołamy Inspektora Ochrony Danych, a więc osobę, która 

będzie się zajmowała sprawami ochrony danych. Jeśli taka osoba zostanie powołana, zostaną 

Państwo o tym powiadomieni. 

 

Jak gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są tego cele? 

 

Dane jakie gromadzimy to w przeważającej większości: 

 

a) imię i nazwisko, 

b) adres prowadzenia działalności lub adres zamieszkania, 

c) nr NIP lub nr PESEL, względnie innego dokumentu tożsamości (np. paszportu), 

d) dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), 

e) numery rachunków bankowych, 

f) wizerunki zapisane w obrazie monitoringu wizyjnego działającego na terenie naszej 

Spółki. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku i w zakresie, w jakim obowiązujące prawo stanowi 

dla nas do tego podstawę prawną. W związku z tym będziemy przetwarzać wyłącznie dane 

osobowe: 

 

a) jeżeli jest to nam potrzebne do wykonania umowy, którą zawarliśmy z Państwem, 
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b) jeżeli jest to konieczne do wypełnienia ciążącego na nas zobowiązania prawnego, np.: 

- przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, 

- składanie i rozpatrywanie reklamacji, 

- rozliczanie danin publicznoprawnych, 

c) jeżeli wymaga tego nasz usprawiedliwiony interes, np.: 

- udokumentowanie realizacji transakcji, 

- ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, 

- tworzenie analiz, zestawień i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby 

wewnętrzne, 

- zabezpieczenie i nadzorowanie mienia Spółki, 

d) lub jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. 

 

Dane osobowe przechowywane są w bazach danych zarządzanych przez Spółkę. Podane przez 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie ze standardami ochrony danych osobowych 

wymaganymi przez obowiązujące prawo.  

 

Komu przekazujemy dane osobowe? 

 

Spółka przekazuje dane osobowe: 

 

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, takim jak agencje ochrony, 

podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe działające na zlecenie 

Spółki, 

b) innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym 

imieniu, takim jak podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki), organom i sądom w zakresie 

czynności prowadzonych przed tymi organami lub sądami, podmiotom współpracującym ze 

Spółką przy obsłudze spraw podatkowych lub prawnych, w zakresie, w jakim staną się one 

administratorami danych. 

 

Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

 

Na chwilę obecną Spółka przekazuje Państwa dane osobowe poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, 

Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię), udostępniając je powiązanej kapitałowo spółce znajdującej 

się w Stanach Zjednoczonych, tj. Avantor Inc, jednakże udostępnieniu tej spółce podlegają jedynie 

dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i e-mail służbowy. Przetwarzanie 

danych osobowych przez Avantor Inc, odbywa się na podstawie standardowych klauzul 

umownych w sprawie przekazywania danych osobowych ze Wspólnoty do państw trzecich 

(transfer między administratorami). 
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W przypadku, gdy Spółka podejmie decyzję o przekazaniu danych poza EOG innym podmiotom, 

zostanie to dokonane wyłącznie na warunkach i w zakresie, na jaki zezwoli prawo.  

 

Skąd pozyskujemy dane osobowe? 

 

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane 

dotyczą. 

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe? 

 

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i zgodne z zasadami 

przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny 

do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone, w tym do celów spełnienia 

wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.  

 

Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia 

roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie okresu przedawnienia 

roszczeń.  

 

Czy dokonujemy profilowania danych osobowych? 

 

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu, danych osobowych. 

 

Jakie są uprawnienia osób, których dane dotyczą? 

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o 

przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, 

które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), 

usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania 

(wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego 

wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych 

(w zakresie określonym art. 20 RODO), 

 

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

udzielonej zgody przed jej cofnięciem, 
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c) w szczególnych sytuacjach mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest 

prawnie usprawiedliwiony interes Spółki lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po 

rozpatrzeniu sprzeciwu, Spółka nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych objętych 

sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Spółka wykaże, że istnieją: 

 

 ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się 

za nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności danej osoby, lub 

 podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje 

sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych.  

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 

przez Spółkę narusza przepisy RODO.  

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z 

przepisów prawa. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej 

identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji. 

 

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów 

prawa, np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania. 

 

Jak się z nami kontaktować? 

 

Z wszystkich tych praw można skorzystać składając odpowiedni wniosek do Spółki na adres: ul. 

Limbowa 5, 80-175 Gdańsk lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: 

rodo_pl@avantorsciences.com 
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Obowiązek informacyjny dla pracowników kontrahentów 

 

Kontakt i informacje ogólne 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest VWR International Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Gdańsku, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ 

w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000002325, 80-125 Gdańsk, ul. 

Limbowa 5, NIP: 5832705185, REGON: 192303533, kapitał zakładowy: 20.093.500,00 PLN 

(zwaną dalej: „Spółką”).  

Mogą się Państwo skontaktować z nami na numer telefonu 58 323 82 00 i adres e-mail: 

rodo_pl@avantorsciences.com 

 

Nie podjęliśmy jeszcze decyzji czy powołamy Inspektora Ochrony Danych, a więc osobę, która 

będzie się zajmowała sprawami ochrony danych. Jeśli taka osoba zostanie powołana, zostaną 

Państwo o tym powiadomieni. 

 

Jak pozyskujemy i wykorzystujemy dane osobowe oraz jakie są tego cele? 

 

Dane jakie pozyskujemy to w przeważającej większości: 

 

a) imię i nazwisko, 

b) dane kontaktowe (służbowy adres e-mail) , 

c) wizerunki zapisane w obrazie monitoringu wizyjnego działającego na terenie naszego 

zakładu. 

 

Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku i w zakresie, w jakim obowiązujące prawo stanowi 

dla nas do tego podstawę prawną. W związku z tym będziemy przetwarzać wyłącznie dane 

osobowe: 

 

a) jeżeli jest to konieczne do wypełnienia ciążącego na nas zobowiązania prawnego, np.: 

- przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów, 

- składanie i rozpatrywanie reklamacji, 

- rozliczanie danin publicznoprawnych, 

b) jeżeli wymaga tego nasz usprawiedliwiony interes, np.: 

- udokumentowanie realizacji transakcji, 

- ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, 

- zabezpieczenie i nadzorowanie mienia Spółki, 

c) lub jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. 
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Dane osobowe przechowywane są w bazach danych zarządzanych przez Spółkę. Podane przez 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie ze standardami ochrony danych osobowych 

wymaganymi przez obowiązujące prawo.  

 

Komu przekazujemy dane osobowe? 

 

Spółka przekazuje dane osobowe: 

 

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Spółki, takim jak agencje ochrony, 

podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe działające na zlecenie 

Spółki, 

b) innym administratorom danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe we własnym 

imieniu, takim jak podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, organom i 

sądom w zakresie czynności prowadzonych przed tymi organami lub sądami, podmiotom 

współpracującym ze Spółką przy obsłudze spraw podatkowych lub prawnych, w zakresie, w 

jakim staną się one administratorami danych. 

 

Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

 

Na chwilę obecną Spółka przekazuje Państwa dane osobowe poza EOG (tj. obszar obejmujący UE, 

Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię), udostępniając je powiązanej kapitałowo spółce znajdującej 

się w Stanach Zjednoczonych, tj. Avantor Inc, jednakże udostępnieniu tej spółce podlegają jedynie 

dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, e-mail służbowy. Przetwarzanie danych osobowych przez 

Avantor Inc, odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych w sprawie 

przekazywania danych osobowych ze Wspólnoty do państw trzecich (transfer między 

administratorami). 

 

Skąd pozyskujemy dane osobowe? 

 

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam przez zatrudniających Państwa kontrahentów, 

jak również bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą. 

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe? 

 

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne i zgodne z zasadami 

przechowywania danych. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny 

do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone i przetworzone, w tym do celów spełnienia 

wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, księgowych lub sprawozdawczych.  
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Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia 

roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie okresu przedawnienia 

roszczeń.  

 

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą do czasu nadgrania, nie dłużej niż 30 

dni od nagrania. 

 

Czy dokonujemy profilowania danych osobowych? 

 

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu, danych osobowych. 

 

Jakie są uprawnienia osób, których dane dotyczą? 

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 

 

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (złożenia wniosku o informację o 

przetwarzanych danych oraz uzyskania ich kopii, w tym kopii własnych danych osobowych, 

które są przekazywane do państwa trzeciego) oraz prawo ich sprostowania (poprawienia), 

usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania 

(wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego 

wniosku), a także prawo do przenoszenia tych danych do innego administratora danych 

(w zakresie określonym art. 20 RODO), 

 

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

udzielonej zgody przed jej cofnięciem, 

 

c) w szczególnych sytuacjach mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania przez Spółkę danych osobowych, jeżeli podstawą wykorzystania danych jest 

prawnie usprawiedliwiony interes Spółki lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po 

rozpatrzeniu sprzeciwu, Spółka nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych objętych 

sprzeciwem na tej podstawie, chyba że Spółka wykaże, że istnieją: 

 

 ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się 

za nadrzędne wobec a interesów, praw i wolności danej osoby, lub 

 podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
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Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego przysługuje 

sprzeciw na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych.  

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również możliwość wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 

przez Spółkę narusza przepisy RODO.  

 

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z 

przepisów prawa. Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej 

identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji. 

 

Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów 

prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania. 

 

Jak się z nami kontaktować? 

 

Z wszystkich tych praw można skorzystać składając odpowiedni wniosek do Spółki na adres: ul. 

Limbowa 5, 80-175 Gdańsk lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej 

rodo_pl@avantorsciences.com 
 

 

 

 


