
Obowiązek informacyjny PKP TELKOL sp. z o.o. dla osób/podmiotów występujących  

o uzgodnienie nadesłanej dokumentacji  technicznej oraz osób wskazanych do kontaktu 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych (dalej 

zwanego RODO)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP TELKOL sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa, przetwarzanych w związku  

z rozpatrzeniem, realizacją i rozliczeniem nadesłanej do uzgodnienia dokumentacji technicznej.  

2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Ewa Wawer, dostępna pod adresem  mailowym 

daneosobowe@telkol.pl lub adresem siedziby Spółki. Do Inspektora ochrony danych należy kierować 

tylko sprawy dotyczące przetwarzania w PKP TELKOL Państwa danych osobowych, w tym realizacji 

Państwa praw.  

3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w niżej wymienionych celach, które 

wynikają z Pani /Pana działań lub są ich następstwem. 

 

 

 

Cel 
przetwarzania 

danych 

 

 

 

Podstawa prawna przetwarzania i 
okres przechowywania danych 

 

 

 

Zakres 
przetwarzanych 

danych 

Informacja czy 
podanie danych jest 

wymogiem 
ustawowym lub 
umownym lub 

warunkiem zawarcia 
umowy, czy jest 

konieczność podania 
danych oraz 

konsekwencje ich 
niepodania 

 

 

Uzgodnienie 
nadesłanej 
dokumentacji 
technicznej 

Art. 6 ust. 1 lit. b) ROD wykonanie 
umowy oraz wypełnienie obowiązków
4. wynikających z przepisów 
podstawa: prawna geodezyjnego, 
budowlanego, Kodeksu cywilnego 
Art. 6 ust. 1 c) RODO przepis prawa 

 Dane będą  przechowywane prze 
przez czas, w którym przepisy 
rachunkowo- podatkowe nakazują 
nam przechowywać dane.    

Dane osobowe 
zawarte w nadesłanej 
do uzgodnienia 
dokumentacji 
(pełnomocnictwo,  
odpisy dokumentów, 
operaty, uzgodnienia)  

  

Podanie danych jest 
wymogiem 
ustawowym. 
Konsekwencją 
niepodania danych 
będzie 
uniemożliwienie 
Administratorowi 
danych dokonania 
uzgodnienia 
technicznego. 

 

 

 

 

 

Kontakt/ 
korespondencja 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie 
uzasadniony interes Administratora 
danych, 

W przypadku niezamówionej 
korespondencji, dla której 
administrator danych uzna że jest 
niezasadna, korespondencja taka nie 
będzie przechowywana.  
W pozostałych przypadka okres 
przechowywania korespondencji 
będzie  adekwatny do celu którego 
dotyczy czyli przez czas niezbędny 
do załatwienia sprawy, oraz 
przechowywane z uwagi na 
dochodzenie, obronę roszczeń dla 
potrzeb statystycznych. 

adres e-mail, imię i 
nazwisko, stanowisko, 
nazwa firmy, telefon i 
inne  dane podane w 
nadesłanej 
wiadomości. 

 Dane podawane są 
dobrowolnie jednak 
niepodanie danych 
będzie skutkowało 
brakiem możliwości 
udzielenia 
odpowiedzi.  

 

Dane osoby 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie 
uzasadniony interes Administratora 

Dane podmiotu 
występującego o 

Dane pozyskujemy od 
firmy, która występuje 

mailto:daneosobowe@telkol.pl


wyznaczonej do 
kontaktu 

danych, 

Dane są przechowywane przez czas 
przechowywania nadesłanej 
dokumentacji technicznej 

uzgodnienie (firma), 
imię i nazwisko osoby 
wyznaczonej do 
kontaktu, stanowisko, 
mail służbowy, telefon 
służbowy 

o uzgodnienie  

 

Wystawienie 
rachunku, 
prowadzenie 
ksiąg 
rachunkowych,  

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO podstawą 
przetwarzania jest podstawa prawna, 
(przepisy rachunkowe i podatkowe). 
Dane będą przechowywane  przez 
okres wymagany przepisami 
rachunkowo podatkowymi (5 lat  
licząc od początku roku 
następującego po roku obrotowym, w 
którym umowa wygasła (została 
zakończona) chyba że okres ten 
zostanie przedłużony z uwagi na 
dochodzenie, obronę roszczeń. 

Imię i nazwisko, 
identyfikator klienta, 
adres  (miejscowość, 
kod pocztowy, ulica,  
nr domu/ mieszkania)  
, e-mail kontaktowy, nr 
telefonu, 

W przypadku firm 
dodatkowo są 
przetwarzane dane: 
nazwa firmy, adres 
prowadzenia 
działalności/siedziba, 
NIP, REGON 

Podanie danych 
osobowych jest 
wymogiem 
ustawowym. 
Konsekwencją 
niepodania danych 
będzie 
uniemożliwienie 
Administratorowi 
danych wystawienia 
rachunku. 

 

Zgłoszenie 
reklamacji, 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie 
uzasadniony interes Administratora 
danych, 

Dane są przechowywane przez czas 
przechowywania nadesłanej 
dokumentacji technicznej 

Dane podmiotu 
umowy (firma), imię i 
nazwisko osoby 
zgłaszającej, 
stanowisko, mail 
służbowy, telefon 
służbowy, treść 
zgłoszenia.  

Podanie danych 
osobowych jest 
wymogiem umownym. 
Dane podawane są 
dobrowolnie jednak 
niepodanie danych 
będzie skutkowało 
brakiem możliwości 
rozpatrzenia 
reklamacji, czy 
udzielenia 
odpowiedzi.  

 

 

Przeglądanie 
strony 
https://telkol.pl/ 

 

 

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na 
podstawie przesłanki zgody, w 
odniesieniu do plików cookies 

Przysługuje Pani/Panu prawo do 
wycofania zgody w każdym czasie 
poprzez zmianę ustawień cookies w 
przeglądarce internetowej na 
Pani/Pana urządzeniu 
teleinformatycznym. 

  

Pliki cookies opisane 
w polityce prywatności  

Ta strona wykorzystuje 
pliki cookies. 
Korzystając z naszej 
strony, wyraża 
Pani/Pan zgodę na 
wykorzystywanie przez 
nas plików cookies 
stosowanych celu 
zapewnienia 
Pani/Panu wygody 
podczas przeglądania 
naszego serwisu. 
Ustawienia tych plików 
można zmienić w 
każdej chwili za 
pomocą ustawień 
przeglądarki. 

 

Ustalenie, 
dochodzenie lub 
obrona roszczeń 
jakie może 
podnosić 
Administrator 
danych lub jakie 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO prawnie 
uzasadniony interes Administratora 
danych, 

Przez okres dochodzenia roszczeń z 
zastrzeżeniem, że jeżeli dojdzie do 
postępowania windykacyjnego termin 

Imię i nazwisko, adres 
(miejscowość, kod 
pocztowy, ulica, nr 
budynku nr lokalu) 
PESEL, telefon 
kontaktowy, mail 
kontaktowy, dane 

Nie dotyczy 

https://telkol.pl/


mogą być 
podnoszone 
wobec 
Administratora 
danych 

ten  zostanie wydłużony przez okres 
przedawnienia roszczeń, wynikający 
z przepisu kodeksu cywilnego; 

W przypadku orzeczeń sądowych - 
dziesięć lat od dnia uprawomocnienia  
się  orzeczenia Sądu. 

zawarte  
w pełnomocnictwie 
(jeśli dołączone), treść 
orzeczenia sądowego. 

W przypadku firm 
dodatkowo są 
przetwarzane dane: 
nazwa firmy, adres 
prowadzenia 
działalności/siedziba, 
NIP, REGON 

 

4. Ponadto będziemy przetwarzać dane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności spełnienia 

przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez osoby upoważnione przez administratora danych 

(pracownicy, współpracownicy) oraz mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom i odbiorcom:  

1) wspierającym Spółkę w dostarczeniu i utrzymaniu narzędzi informatycznych, utrzymaniu strony 

internetowej  www.telkol.pl  

2) świadczącym usługi: doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,  

3) obsługę płatniczą, bankom (w przypadku realizacji płatności)  

4) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską (w przypadku wysłania korespondencji) 

5) w przypadku powstania roszczeń Spółka może powziąć decyzję o sprzedaży wierzytelności, oraz w 

uzasadnionych przypadkach przekazać dane do bazy  KRD, BIK 

6) podmiotom/organom uprawnionym do żądania danych na podstawie przepisów prawa. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo, do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; 
2) ich sprostowania (poprawiania) jeżeli dane będą nieprawdziwe lub niekompletne; 
3) żądania ich usunięcia, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

przez Spółkę, a przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa.  

4) ograniczenia przetwarzania danych:  

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa). 

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia sprzeciwu podyktowanego szczególną Pani/Pana sytuacją dla 

przetwarzania, którego dokonujemy na podstawie art. 6 lit f) RODO. Jeżeli Administrator wykaże istnienie 

prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i 

wolności lub dotyczących podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń żądanie sprzeciwu 

zostanie odrzucone.  

8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem dla przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na 

adres: daneosobowe@telkol.pl 

10. Informujemy, że nie będą podejmowane decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych,  w 

tym profilowaniu danych. 

11. Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. W przypadku gdy takiego przekazywania dokonywać będą nasi podwykonawcy, to 

przekazywanie to odbywać się będzie w zgodności z RODO. 

http://www.telkol.pl/

