
 

 
 

Polityka Prywatności 

firmy BAL-POL Paweł Balcerzak 

Szanowni  Państwo, 

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. W niniejszej polityce 

prywatności wyjaśnimy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o przepisy 

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) (Dz. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1-88) oraz jakie prawa Państwu przysługują. Zachęcamy 

do zapoznania się z niniejszą polityką.  

1. Kim jesteśmy?   

Nasza firma zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw płynnych, oleju napędowego oraz oleju 

opałowego na terenie województwa Mazowieckiego. W ofercie posiadamy tylko i wyłącznie produkty 

naszych krajowych producentów 

Przetwarzamy dane osobowe jako ich administrator. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie przy ul. 

ul. Wólczyńskiej 133, 01-919 Warszawa. 

2. Zakres polityki prywatności. Kogo dotyczy? 

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób 

reprezentujących obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów BAL-POL Paweł Balcerzak oraz 

naszych klientów indywidualnych.  

3. Jakie dane osobowe zbieramy? 

Kiedy wchodzą Państwo z nami w relację, w zależności od jej charakteru (partner biznesowy lub klient 

indywidualny), możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych 

osobowych: 

Klienci indywidualni (w tym nabywcy oleju opałowego): 

– imię i nazwisko; 

– numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

– numer PESEL nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co 

nabywca; 



– adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu 

zameldowania. 

Partnerzy biznesowi (w tym kontrahenci, dostawcy, klienci korporacyjni): 

– Państwa imię i nazwisko, firmę z którą są Państwo powiązani oraz Państwa stanowisko; 

– informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Państwa firmy lub firmy którą Państwo 

reprezentują, numery telefonów i adresy email, które nam Państwo przekazują; 

– NIP, Regon. 

– adres wykonywania działalności gospodarczej. 

Przetwarzamy Państwa dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub 

większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest niezbędny do nawiązania 

współpracy lub realizacji umowy.  

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej 

relacji: 

– wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystają 

Państwo lub zamierzają skorzystać z naszych produktów lub usług; 

– realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą są Państwo powiązani; 

– komunikacja z Państwem; 

– zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy 

o rachunkowości, ustaw podatkowych, ustawy o podatku akcyzowym itp. 

 

Jeżeli chcą Państwo nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać 

nam pytanie mogą przekazać nam Państwo swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych 

stronach adresy e-mail. 

 

Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Państwa danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o 

nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing 

naszych produktów lub usług albo działania zmierzające do zawarcia umowy. 

 

Klienci indywidualni (nabywcy oleju opałowego) 

 

Jeżeli chcą państwo zakupić od nas olej opałowy prosimy Państwa o wypełnienie stosownego 

oświadczenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ww. celu jest art. 89 ust. 5 pkt 2 

w zw. z art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2018 r. poz. 1114 z późn. zm.) jak również wykonanie zawartej umowy. Podanie danych jest wówczas 

obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.  

 

Partnerzy biznesowi, kontrahenci  i dostawcy  

 

Jeżeli występują Państwo w imieniu firmy lub instytucji, którą Państwo reprezentują a są Państwo 

naszym klientem lub dostawcą, przetwarzamy podane nam dane osobowe w związku i na potrzeby 

zawartej umowy oraz w ramach naszych usprawiedliwionych interesów (np. dochodzenie lub obrona 



roszczeń). Przetwarzamy Państwa dane, aby wywiązać się z obowiązków prawnych i nie dłużej niż to 

jest konieczne lub wynika to z przepisów prawa. 

5. W oparciu jakie podstawy prawne przetwarzamy Państwa dane? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać 

obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:  

– na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań 

zmierzających do jej zawarcia. 

– na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

– na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich. 

6. Jak zbieramy Państwa dane? 

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli lub 

które pochodzą z jawnych publicznych rejestrów (CEiDG, KRS). Jednakże w niektórych, sporadycznych 

przypadkach, otrzymujemy dane osobowe od organów publicznych w związku z zakresem usług jakie 

świadczymy (branża paliwowa). Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub wynika 

to z przepisów prawa. 

7. Gdzie są przetwarzane Państwa dane? 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Każdy nasz partner, któremu 

powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych lub któremu udostępnimy Państwa dane 

osobowe będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania, inny instrument prawny 

lub w związku koniecznością realizacji umowy, porozumienia lub współpracą i wyłącznie w granicach 

określonych przez prawo. Dochowamy staranności aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, 

udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się  zgodnie z 

obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, 

procedurami i standardami. Posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich 

przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników firmy BAL-POL Paweł 

Balcerzak będzie miała dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu.  

Z zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych komukolwiek. Możemy jednak przekazać 

Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub 

świadczą nam inne usługi. Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Państwa 

danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym 

zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane 

odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub 

oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub 

sądu). 

8. Jak zabezpieczamy Państwa dane? 



Firma BAL-POL Paweł Balcerzak zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z 

przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione 

przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. 

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego 

zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla 

rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

9. Międzynarodowy transfer danych osobowych. 

Państwa dane osobowe nie będą transferowane do innych państw, chyba że przepisy prawa będą 

nakazywać nam takie działanie. 

10. Jakie prawa Państwu przysługują?  

Mogą Państwo zrealizować prawa jakie posiadają Państwo na mocy obowiązujących przepisów 

ochrony danych, a w szczególności prawo dostępu do danych i ich poprawiania, a w określonych 

prawem sytuacjach również do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Maja również 

Państwo prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Państwa danych osobowych, 

jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Państwa zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. 

Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy możemy wykazać, że 

jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną skorzystać Państwo z 

należnych Państwu praw, wszystko co należy zrobić to przesłać nam odpowiednią informację. Muszą 

Państwo pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Państwa tożsamości. 

Mogą również skontaktować się Państwo z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w 

odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż mają Państwo jakiekolwiek 

wątpliwości mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. W jaki sposób dbamy o Politykę prywatności? 

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25.05.2018 r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji. 

 


