
 
 
 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych w związku z podjęciem kontaktu za pomocą poczty 
elektronicznej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe 
informacje dotyczące Państwa danych osobowych. 
 
Administratorem Pani/Pana danych jest Polska Fabryka Amunicji Sp. z o. o ul.  Norwida 9/12, 
26-110 Skarżysko-Kamienna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sąd Rejonowy w Kielcach, X 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000754092, REGON: 
381613428, NIP: 5223139068, zwany dalej ADO. 
 
Pytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem e-mail: odo@pfa.pl 
 
Polska Fabryka Amunicji zapewnia zgodność procesu przetwarzania danych osobowych z 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  
Państwa dane osobowe przetwarzamy: 
1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu: 

a. niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami. 
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy PFA w celu: 

a. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania 
kontaktu z adresatami; 

b. dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi 
osobami; 

c. przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, 
reklamacji, innych wniosków; 

d. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. 
 

Okres przechowywania danych 

Korespondencję przechowujemy przez okres niezbędny do należytego i rzetelnego 
wywiązywania się z realizacji celów, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla 
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy 
przechowywać do 6 lat, czyli do terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku wszczęcia 
ewentualnego postępowania sądowego również po tym terminie. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty współdziałające z ADO przy realizacji 
celów przetwarzania: 
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1. Dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora. 
2. Operatorzy pocztowi i kurierzy. 
3. Banki w zakresie realizacji płatności. 
4. Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania umowy. 
5. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Państwa danych 

osobowych. 
 

Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
W celu realizacji praw, o których mowa powyżej prosimy o wysłanie wypełnionego wniosku   
o realizacje praw osoby, której dane dotyczą1 na adres e-mail: odo@pfa.pl  

 
Obowiązek podawania danych osobowych 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić kontynuowanie 
korespondencji. 
 
Przesyłanie danych osobowych do państwa trzeciego.  
Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom 
międzynarodowym. 
 
Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 
 
 
 

 
1 Wniosek o realizacje praw osoby, której dane dotyczą należy pobrać ze strony https://pfa.info.pl/rodo/   
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