
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
przekazywana na podstawie art. 13 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”) 

Ponieważ Mennica Polska S.A. jest operatorem Portalu OPS znajdującego się pod 
adresem www.ops.poznan.pl, przetwarza dane osób korzystających z tego serwisu 
(dalej: „Użytkownicy”). Szczegółowe zasady korzystania z Portalu OPS, w tym 
przetwarzania danych w ramach portalu i w zakresie związanym z jego użytkownikiem 
określone zostały również w Regulaminie Portalu OPS dostępnym na stronie 
internetowej Portalu OPS (dalej: „Regulamin”) 
 

 
ADMINISTRATOR 

DANYCH 

 
Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. 
Ciasna 6, 00-232 Warszawa, dalej „Administrator Danych”)  
 
 

 
 
 
 

CEL PRZETWARZANIA 
 

 
a) założenie konta Użytkownika w ramach Portalu OPS i 

umożliwienie korzystania z funkcjonalności Portalu OPS 
zgodnie z Regulaminem; 

b) świadczenie Użytkownikowi bez konta usług w ramach 
Portalu OPS zgodnie z Regulaminem; 

c) wystawienie faktury VAT, spełnienie obowiązków 
dotyczących przechowywania dokumentów księgowych 
wynikających z przepisów prawa podatkowego; 

a) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. 
 

 
PODSTAWA PRAWNA 

PRZETWARZANIA 
 

ORAZ 
 

PRAWNIE 
UZASADNIONY INTERS 
REALIZOWANY PRZEZ 

ADMINISTRATORA 
 

 
a) dla celów a) i b) powyżej –wykonanie umowy zawartej z 

Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
b) dla celu c) powyżej –  realizacja obowiązków prawnych (art. 

6 ust, 1 lit. c RODO), wynikających z art. 106b ust. 3 ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz art. 86 § 1 Ordynacji 
podatkowej; 

c) dla celu d) powyżej – prawnie uzasadniony interes 
Administratora Danych  (art. 6 ust, 1 lit. f) RODO), którym 
jest zabezpieczenie się przed ewentualnie kierowanymi 
przeciwko Administratorowi Danych roszczeniami w 
związku z udostępnianiem Portalu OPS Użytkownikom. 
 

 

http://www.ops.poznan.pl/


 
 
 

ODBIORCY DANYCH 
 

 
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane 
podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, 
w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w 
obszarze  obsługi IT, w tym w szczególności dostawcom 
sprzętu, oprogramowania i usług programistycznych. 
 

 
 
 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

 

 
Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez 
Administratora Danych przez okres realizacji umowy o 
świadczenie usług drogą elektroniczną (na udostępnienie 
funkcjonalności Portalu OPS) zawartej przez Użytkownika z 
Administratorem Danych zgodnie z Regulaminem, a 
następnie, przez okres przedawnienia się roszczeń z tej 
umowy i ze wszystkich transakcji, których dotyczyły 
świadczone usługi, zaś po tym okresie – jedynie w przypadku 
i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.  
 
W przypadku Użytkowników korzystających z 
funkcjonalności Portalu OPS bez założenia konta, ich dane 
osobowe nie są przechowywane przez Administratora 
Danych. 
 

 
 
 
 
 

PRAWA 
PRZYSZŁUGUJĄCE 

 
Użytkownikowi przysługuje: 
prawo dostępu do danych osobowych, 
prawo sprostowania, 
prawo usunięcia,  
prawo ograniczenia przetwarzania. 

 
W celu uzyskania szczegółowej informacji o wskazanych 
powyżej prawach lub w celu ich realizacji należy 
skontaktować się z Administratorem Danych. Można to 
zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby 
Administratora lub mailowo na adres iod@mennica.com.pl. 
 

 
 

PRAWO SPRZECIWU 
 

 
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie 
prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora 
Danych,  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

 

 
PROFILOWANIE 

AUTOMATYCZNE 
DECYZJE 

 

 
Nie prowadzimy wobec Użytkownika profilowania, ani nie są 
w stosunku do Użytkownika podejmowane żadne 
zautomatyzowane decyzje. 

mailto:iod@mennica.com.pl


 
 
 

SKARGA DO ORGANU 
NADZORU 

 
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu 
Użytkownika lub miejsca pracy lub też miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. W przypadku RP jest to Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego 
Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
telefon: 22 860 70 869; 
 

 
KONTAKT Z 

INSPEKTOREM 
DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
pocztą tradycyjną: ul. Ciasna 6, 00-232 Warszawa 
 
korespondencja e-mail: iod@mennica.com.pl 
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