FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O.

Informacje dla podmiotów danych, o których mowa
w Art. 13 RODO (UE)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o.o.
ul. Kujawska 102
44-101 Gliwice
RODO (UE) nakłada na Administratora szereg obowiązków dotyczących ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą, niniejszym Administrator informuje Pana/Panią o kategoriach danych (zakresie), celach przetwarzania i prawach jakie Panu/Pani przysługują.

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt b) RODO (UE).
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani lub do
podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy.
Przetwarzamy Pana/Pani dane w następujących celach:
Obsługa korespondencji, zapytań ofertowych, przygotowanie umowy.
Realizacja zobowiązań umownych.
Obsługa płatności, roszczeń, zajęć komorniczych.
Dostawa zamówionych produktów i usług na podstawie umowy.
Realizacja dostaw towarów i usług (przekazanie Pani/Pana danych teleadresowych firmom
logistycznym).
Realizacja praktyki lub/i stażu.
Sprzedaż bezpośrednia produktów, wystawienie dokumentów sprzedaży.
Obsługa reklamacji.

Podanie Pani/Pana danych kontaktowych do licencjodawcy (do kraju trzeciego) w celu
zachowania licencji użytkownika.

Informacje na temat krajów trzecich można znaleźć na następującej stronie internetowej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
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Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt a) RODO (UE) na podstawie zgody
dotyczącej akcji informacyjnej o produktach i promocjach firmy FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp. z o. o.
Przetwarzamy Pana/Pani dane w następujących celach:
Wysyłanie informacji o produktach i promocjach dotyczących własnych produktów (w tym
newsletter).
Zarządzanie relacjami z Klientem.
Realizacja szkoleń produktowych.
Organizacja wydarzeń firmowych.

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt c) RODO (UE).
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Przetwarzamy Pana/Pani dane w następujących celach:
Wystawienie dokumentów sprzedaży.
Realizacja obowiązków podatkowych.
Weryfikacja uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa.
Zapewnienie niezbędnych uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa.
Prowadzenie dokumentacji powypadkowej.

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 podpunkt f) RODO (UE).
Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
Zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu osoby na terenie zakładu (wydanie przepustki,
monitoring).
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Dokumenty biznesowe są przygotowywane zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych a zapisy gromadzimy na podstawie: Ustawy o rachunkowości, Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Kodeksie Karnym, Kodeksie
Cywilnym, Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
-Banki.
-Firmy świadczące usługi audytorskie.
-Firmy świadczące usługi doradztwa.
-Firmy świadczące usługi ochrony fizycznej.
-Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
-Firmy świadczące usługi transportowe.
-Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe.
-Firmy świadczące usługi windykacyjne.
-Kancelarie prawne.
Administrator planuje przechowywać Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i ustaleniami
umownymi z 6 letnim okresem retencji. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może
zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.
Dopóki nie zostanie wyrażony sprzeciw, wykorzystamy Pana/Pani dane, aby utrzymać i zintensyfikować nasze
relacje biznesowe za obopólną korzyścią. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia
umowy, realizacji zlecenia, usługi. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.
Jeśli Pan/Pani chce usunąć swoje dane, natychmiast usuniemy przetwarzane dane osobowe, pod warunkiem, że
ich usunięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązkami prawnymi dotyczącymi prowadzenia rejestrów.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Panu/Pani w egzekwowaniu swoich praw. Jeżeli będą potrzebne dodatkowe informacje proszę o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

