Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
(RODO). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, mające na celu
ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.
Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania, jednak zależy nam, abyście
Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, w więc o tym, w jaki
sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.
Administratorem Państwa danych osobowych jest EUROCERAS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Szkolna 15 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 70429.
Dbamy o to, aby te dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne,
rzetelne i zgodne z przepisami.
Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa
regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych
osobowych stosowane w naszej firmie odpowiadają wymaganym prawem standardom
bezpieczeństwa informacji.
Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Podczas realizacji kontaktów handlowych (w celu otrzymywania ofert handlowych, mailingów
promocyjnych ) pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to:









Nazwisko i imiona
lokalizacje prowadzonej działalności
NIP, REGON
miejsce pracy
numer telefonu
adres poczty elektronicznej
dane identyfikacyjne dokumentu tożsamości
numer PESEL

Dane te pozyskujemy od Państwa na podstawie zgody, której udzieliliście Państwo (art. 6 ust
1 a RODO) i którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać, oraz w oparciu o prawnie
usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu
obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku
odstąpienia kontrahenta od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji.

Powyższe dane są nam niezbędne do realizacji działań handlowych, w tym zawarcia
i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), realizacji obowiązków rachunkowych, księgowych
i podatkowych, a nadto w celu poprawnego prowadzenia działań marketingowych i dostępu do
archiwum.
Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy (aktywnej współpracy stron) oraz po jej
zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile
przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
Komu przekażemy Państwa dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych wyżej celach Państwa dane osobowe mogą
być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
- świadczącym dla nas usługi outsourcingowe,
- dostarczającym nam usługi księgowe,
- świadczącym nam usługi IT oraz utrzymujące naszą infrastrukturę IT,
- świadczącym dla nas usługi marketingowe,
- podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą, w tym członkom grupy
spółek KEIM ADDITEC GROUP wspierającej naszą działalność handlową lub produkcyjną,
- organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
Przekazywanie danych do państw trzecich (krajów spoza EOG) odbywa się tylko w celu
wymaganym do realizacji umowy oraz w oparciu o stosowne podstawy prawne. Oznacza to, że
przekazując Państwa dane dbamy o to aby były one przetwarzane wyłącznie przez podmioty
zapewniające odpowiedni poziom ich ochrony. W tym celu przed transferem danych poza
obszar EOG szczegółowo sprawdzamy spełnienie tego wymogu. Ustalamy, czy Komisja
Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych w państwie, do
którego dane będą transferowane. W przypadku potrzeby transferu danych do podmiotów ze
Stanów Zjednoczonych, dbamy o to aby Państwa dane były przetwarzane wyłącznie przez
podmioty które przystąpiły do Programu „Tarcza Prywatności UE-USA” (ang. Privacy shield)
oraz zobowiązały się przestrzegać określonych reguł i obowiązków określonych w decyzji
Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku wprowadzającej ten program (podmioty z listy
https://www.privacyshield.gov/list). W razie konieczności przekazania danych podmiotom
spoza EOG, w innym przypadku niż opisane powyżej, dokonujemy takiego działania wyłącznie
w oparciu o umowę, której zapisy zapewniają odpowiedni poziom ochrony poprzez
zastosowanie zabezpieczeń wymienionych w RODO lub po uzyskaniu zezwolenia właściwego
organu nadzorczego.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?









Prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych gdy są one
błędne, uległy zmianie, zdezaktualizowały się.
Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia
zapomnianym”) - czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych
podstaw prawnych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania
danych wyłącznie do ich przechowywania.
Prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
Prawo do przenoszenia danych - czyli uzyskania swoich danych osobowych, które
nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je
przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę,
którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać
danych we wskazanym przez Państwa celu (zakres tego prawa oraz sytuacje kiedy
można z niego skorzystać uzależnione jest od przepisów prawa np. możemy zgodnie z
prawem przetwarzać Państwa dane w przypadku gdy realizujemy zawartą z Państwem
Umowę).

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego
kanału komunikacyjnego:



Wysyłając e-mail na adres info@euroceras.pl
Wysyłając na adres korespondencyjny: EUROCERAS Spółka z o.o., ul. Szkolna 15,
47-225 Kędzierzyn-Koźle.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Znajdą nas Państwo pod adresem: EUROCERAS Spółka z o.o., ul. Szkolna 15, 47-225
Kędzierzyn-Koźle lub na www.euroceras.com

