Informacje o przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679
Administrator danych
Niniejszym informujemy, że zgodnie z unijnym Rozporządzeniem 2016/679 (dalej: „Rozporządzenie”), Państwa Dane
Osobowe będą przetwarzane przez spółkę Sofidel Poland Sp. z o.o., ul. Mleczarska 31, 06-400 Ciechanów, jako
administratora przetwarzania danych („Administrator Danych”). Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych możliwy
jest pod adresem e-mail: gdpr.poland@sofidel.com
Rodzaje przetwarzanych danych
Administrator Danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zebrane w ramach umowy lub w celu zawarcia umowy,
obejmujące zwłaszcza imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
Cel, podstawa prawna oraz dobrowolny charakter przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcie umowy lub wykonanie czynności poprzedzających jej zawarcie;
b) wykonanie obowiązków prawnych;
Podstawą prawną przetwarzania w celach a) oraz b) są odpowiednio Art. 6 ust. 1 pkt (b) oraz Art. 6 ust. 1 pkt (c)
Rozporządzenia.
Podanie Państwa danych osobowych w celach a) oraz b) powyżej jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania
zawarcie umowy nie będzie możliwe.
Państwa dane osobowe będą również przetwarzane, za Państwa wyraźną zgodą, w następujących celach:
d) wysyłanie wiadomości sprzedażowych, promocyjnych oraz marketingowych, w tym przekazywanie biuletynów oraz
badań rynku, w sposób zautomatyzowany (SMSy, MMSy, poczta elektroniczna, powiadomienia w trybie „push”, faksy)
oraz niezautomatyzowany (korespondencja na papierze, kontakt telefoniczny z operatorem); jeżeli jednak będą Państwo
chcieli wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych z wykorzystaniem środków
wskazanych powyżej, jak również cofnąć udzieloną zgodę, mogą to Państwo uczynić w dowolnym momencie
kontaktując się z Administratorem Danych pod adresami wskazanymi w niniejszym oświadczeniu, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Podstawą prawną przetwarzania w celu d) jest Art. 6 ust. 1 pkt (a) Rozporządzenia. Podanie Państwa Danych Osobowych
w celach określonych w pkt d) powyżej jest dobrowolne; brak jest konsekwencji odmowy.
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi
roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania oraz
utrzymania relacji, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, udzielania odpowiedzi na pisma i
wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, zapewnienia obsługi usług płatniczych, weryfikacji
wiarygodności płatniczej, w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Jeżeli Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego dostawcę/klienta, którego jesteście
pracownikami/ współpracownikami, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy łączącej
Administratora oraz Państwa pracodawcę/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał
następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe
(takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).
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Odbiorcy oraz przekazanie danych osobowych
Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane:
- spółce Sofidel SpA – spółce-matce spółki Sofidel Poland oraz innym spółkom należącym do Grupy;
- konsultantom oraz instytucjom kredytowym w celach księgowych oraz administracyjnych, zwykle działającym jako
Podmiot Przetwarzający;
- osobom, jednostkom lub organom, podanie którym Państwa Danych Osobowych jest obowiązkowe zgodnie z
przepisami prawa lub nakazami organów;
- innym dostawcom i klientom;
- podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych,
kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług w zakresie IT.
Administrator Danych nie przekazuje Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Przechowywanie danych osobowych
Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług, a po tym okresie do dnia
upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej
będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane
osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
Dalsze informacje można uzyskać u Administratora Danych.
Państwa prawa do ochrony danych zgodnie z Art. 15 i nast. Rozporządzenia
Mają Państwo prawo zażądać od Administratora Danych, w dowolnym momencie, dostępu do Państwa danych, ich
sprostowania lub usunięcia, zażądać ograniczenia przetwarzania lub otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, dane Państwa dotyczące w przypadkach, o których mowa
w Art. 20 Rozporządzenia.
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie Art.
21 Rozporządzenia, z uzasadnionych powodów. Na przykład, mogą Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw
wobec przesyłania komunikatów marketingu bezpośredniego w sposób zautomatyzowany (SMSy, MMSy, poczta
elektroniczna, powiadomienia typu „push”, faksy) oraz niezautomatyzowany (korespondencja na papierze, kontakt
telefoniczny z operatorem); ponadto pozostaje możliwość częściowego wykonania tego prawa, tj. na przykład wyrażenia
sprzeciwu tylko wobec przesyłania wiadomości promocyjnych wyłącznie w sposób zautomatyzowany. W dowolnym
momencie mogą Państwo cofnąć na podstawie Art. 7 Rozporządzenia zgodę już udzieloną, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Żądania muszą być przesyłane na piśmie do Administratora Danych na następujący adres: gdpr.poland@sofidel.com;
W każdym razie mają Państwo zawsze prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z Art.
77 Rozporządzenia, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące prawo.

