KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
I POTENCJALNYCH KLIENTÓW
dotycząca sposobu przetwarzania danych osobowych
(Wydanie nr 2 z dnia 07.05.2019 r.)

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 (RODO)
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ENDOX POLSKA Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 365, 43382 Bielsko-Biała, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@endox–polska.pl, lub
telefonicznie pod numerem 33 82 21 441.
2. Państwa dane osobowe pozyskane przez Nas mogą być wykorzystywane w następujących celach:
2.1.

Zawarcia i wykonania przez Nas umowy / zamówienia przez okres trawna umowy / realizacji
zamówienia i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2.2.

Wykonania ciążących na Nas obowiązkach prawnych (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c) tj.;
wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;

2.3.

Prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na
zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie naszej firmy oraz ochrony
mienia znajdującego się na jego terenie, poprzez prowadzenie monitoringu wizyjnego;
Informujemy, że nagrania będziemy przechowywać przez okres zgodny z przepisami prawa
nie dłużej niż 3 miesiące od zarejestrowania obrazu.

2.4.

Prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na
prowadzeniu bieżącej korespondencji z Klientami, udzielania odpowiedzi na pytania,
udzielania informacji o wyrobach i usługach realizowanych przez firmę, a także
komunikowania się w innych sprawach związanych z działalnością administratora.

2.5.

Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawniają się
roszczenia wynikające z umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

2.6

Kontaktu przy użyciu poczty e-mail w celu prowadzenia korespondencji związanej z
zawartą umową lub chęcią zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b. RODO lub w celu
promocji usług własnych – zgodnie z art. 6 ust. lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym
interesem administratora jest sprzedaż i promocja produktów własnych.

2.7.

Innych niże wyżej wymienione, w oparciu o indywidualnie wyrażone zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

3. Z pozyskanych danych osobowych będziemy korzystać:
a)

przez czas wynikający z przepisów prawa,

b)

przez czas wykonywania umowy np. wystawienia faktury,

c)

przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. dane podatkowe;

d)

przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania
obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych;

4. Podanie przez Państwo danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.
W przypadkach pozostałych danych dobrowolne. Jednak ich nie podanie może skutkować brakiem
możliwości zawarcia umowy czy udzielania odpowiedzi na zapytania. W przypadku monitoringu
wizyjnego jest to warunek wejścia w obszar naszej firmy. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na
przetwarzanie wizerunków w formie monitoringu wizyjnego nie należy wchodzić w oznaczony
obszar nagrywania,
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5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

6.

a)

podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa,

b)

upoważnieni pracownicy administratora,

c)

dostawy / podwykonawcy usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych,
firm kurierskich czy pocztowych).

W każdej chwili mogą do Nas Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
a)

dostęp do swoich danych osobowych (o informacje o przetwarzanych przez nas danych
oraz o kopię danych);

b)

sprostowanie (poprawienie) danych;

c)

usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;

d)

ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych);

e)

przeniesienia danych do innego administratora.

Z praw tych możecie Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie naszej Firmy lub dzwonią
pod kontaktowy numer telefonu podany na naszej stronie internetowej – www.endox–polska.pl.
Informujemy jednocześnie, ze powyższe prawa nie są bezwzględne i przepisy stosują wyjątki od
ich stosowania.
7.

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz
prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit f RODO). W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku nie
będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wskażemy:
ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.

Jeśli wykorzystywane przez Nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy /
realizacji zamówienia, obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego
interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa
danych. Taka zgoda może umożliwić np. wykorzystanie państwa danych do celów
marketingowych, promocyjnych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać na
adres mailowy administratora biuro@endox-polska.pl

9.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
11.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

12. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dlatego wszelkie sprawy dotyczące
ochrony danych osobowych należy kierować do Prezesa Zarządu Endox-Polska Sp. z o.o. na adres
korespondencyjny administratora lub telefoniczne na numer wskazany na Naszej stronie
internetowej www.endox-polska.pl
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