INFORMACJE O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH – obowiązek informacyjny
Szanowny Kliencie,
Od 25 maja br. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując
Państwa prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym dowiedzą
się Państwo m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Państwa dane oraz jakie prawa
gwarantuje Panu/Pani nowe prawo.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki
sposób będą przetwarzane Pani/a dane jest As Babuni sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Różanej
37, 21-025 Niemce , NIP 7132691074, (dalej „my”)
Może się Pan/i skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania
danych przez nas. Można to uczynić na trzy sposoby:
1) mailowo: kadry@asbabuni.pl
2) telefonicznie : 817564343
3) korespondencyjnie: adres Administratora Danych Osobowych
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe, które zostały uzyskane przy zawarciu
i realizacji umowy/zamówienia (dalej: „umowy”) w następującym zakresie :
Imię i nazwisko, jeśli dane te są częścią nazwy przedsiębiorcy lub spółki przedsiębiorcy, adres
miejsca prowadzenia działalności, numer NIP, numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail,
oraz dane dotyczące sprzedaży. Wykorzystujemy je w następujących celach:
a) zawarcie i wykonanie umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO),
b) wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, rozpatrywanie reklamacji,
Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy
korzystać:


przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO), np. ze względów podatkowych,



przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania
obowiązku, np. otrzymać karę finansową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO),



dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – przez czas trwania umowy
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO) oraz przez okres, po którym przedawnią
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się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas
roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów –
przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO),
c)

dokonywanie analiz i statystyk na nasze potrzeby; obejmuje to w szczególności
raportowanie, planowanie rozwoju usług lub sieci – przez czas trwania umowy,
a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające
z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO); dla prawidłowej identyfikacji
zaopatrywanych

przez

nas

punktów

sprzedaży

wyrobów

tytoniowych

oraz

farmaceutycznych w celu rozliczenia wynagrodzenia nam należnego za świadczone
usługi marketingowe/dystrybucyjne; czy też rozliczenia rabatów producenckich,
d) przetwarzając Pana/Pani dane realizujemy również swoje prawnie uzasadnione interesy,
którymi są:


obsługa zapytań,



prowadzenie analiz statystycznych,



kontakt z klientami w celach promocyjnych - marketing bezpośredni,

– robimy to na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Pana/Panią danych wskazanych
na formularzu umowy (jeśli ich Pan/Pani nie poda, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo
możemy poprosić o inne dane, które nie mają wpływu na zawarcie umowy ale jeżeli ich nie
otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy lub kontaktować się
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Odbiorcy danych
Odbiorcy to inne organizacje, którym możemy ujawnić Państwa dane osobowe (pamiętaj,
że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Państwa dane mogą zostać przekazane:


podmiotom, które współuczestniczą w realizacji umowy tj. podwykonawcom
realizującym usługi logistyczno- transportowe,



innym podmiotom, które współuczestniczą w realizacji umowy, tj. producentom
w celu realizacji procesu reklamacyjnego.

Czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzali Pana/Pani dane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na ww.
cele, a po jej wycofaniu w terminach pozwalających nam na dochodzenie lub obronę przed
roszczeniami lub wymogami innego prawa.
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Twoje uprawnienia
Ponieważ przetwarzamy Państwa dane, mają Państwo wobec nas prawo do:
1) dostępu do treści Państwa danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Czy musisz podać swoje dane?
Podają nam Państwo swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli Państwo tego nie
zrobią nie będą mogli liczyć na realizacje zamówień/umów i kontakt z naszej strony.
Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
Nie będziemy przekazywali Pana/Pani danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw
leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym
nie będziemy ich profilowali.
Pozdrawiamy,
As Babuni sp. z o.o.
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