Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów, pracowników klientów
i potencjalnych klientów

Szanowni Państwo,
ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Aby wywiązać się z naszego obowiązku
informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), chcielibyśmy
przekazać Państwu następujące informacje dotyczące ochrony danych:

Kto jest administratorem danych i kto jest inspektorem ochrony danych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest :
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
Grubno 63, 86-212 Stolno
tel. +48 56 6771400
e-mail: info.stolno@stiegelmeyer.pl
Jako polska spółka Stiegelmeyer Sp. z o.o. nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, gdyż prawo nie
nakłada na nas takiego obowiązku.

Dane, które są przetwarzane za pomocą systemu informatycznego SAP, współadministrujemy łącznie z naszą
spółką – matką:
Joh. Stiegelmeyer & Co. GmbH
Ackerstraße 42
32051 Herford, Niemcy
tel. +49 (0) 5221 185 - 0
fax: +49 (0) 5221 185 - 252
e-mail: info@stiegelmeyer.com

Punktem kontaktowym dla osób, których dane osobowe są współadministrowane jest:
•

w j. niemieckim e-mail: datenschutz@ stiegelmeyer.com

•

w j. polskim e-mail: ochronadanych@ stiegelmeyer.pl

Osoba, której dane są przedmiotem współadministrowania, może wykonywać przysługujące jej prawa
wynikające z RODO wobec każdego ze współadministratorów.
Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?
•
•

w przypadku osób reprezentujących osoby prawne: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja,
stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
stanowisko, NIP (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

Skąd posiadamy Państwa dane? Konieczność podania danych.
Otrzymaliśmy Państwa dane od Państwa pracodawcy lub podmiotu, który reprezentujecie albo dlatego, że
sami nam je udostępniliście.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktowania się z Państwem
lub Państwa firmą, w tym również do nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?
Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja naszych umów lub działań przedumownych z naszymi
klientami i potencjalnymi klientami, realizacja zamówień oraz czynności niezbędne do prowadzenia i
administrowania naszą firmą.
Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jesteście Państwo
bezpośrednio, wówczas przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO.
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy z firmą, w której jesteście
zatrudnieni lub którą reprezentujecie, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO. Nasz
prawnie uzasadniony interes polega na pozyskaniu zamówienia i wykonywaniu usług zleconych przez firmę,
którą Państwo reprezentujecie lub przez Państwa pracodawcę.
Nasz prawnie uzasadniony interes może polegać również na:
•
•
•

weryfikacji kontrahentów pod kątem ryzyka niewypłacalności w określonych transakcjach
biznesowych;
ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, w tym zbyciu wierzytelności oraz
przeciwdziałaniu przestępstwom,
reklamie i promocji naszych produktów.

Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wykonania ciążących na nas obowiązków
prawnych, np. rachunkowych, podatkowych. W takich przypadkach przetwarzanie Państwa danych odbywa
się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie Państwu drogą elektroniczną informacji handlowych, Państwa
dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszych
usługach, ofercie i wydarzeniach przez nas organizowanych, a także informacji dotyczących produktów i usług

podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem). Wówczas zgodność
z prawem przetwarzania danych opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO).
Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo w każdej chwili wycofać, bez podania
przyczyny. Odwołanie zgody będzie miało skutek dopiero na przyszłość i nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania, które miało miejsce przed odwołaniem zgody.

Komu udostępniamy Państwa dane?
Dostęp do Państwa danych mają spółki naszej grupy oraz podwykonawcy, którzy potrzebują tych danych do
wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych spółki Stiegelmeyer Sp. z o.o. Mogą to być zarówno podmioty
przetwarzające dane w naszym imieniu, jak i będące niezależnymi administratorami. Są to firmy z
następujących obszarów:
•

przedstawiciele i partnerzy handlowi

•

dostawcy usług IT

•

dostawcy usług logistycznych, pocztowych i kurierskich

•

firmy świadczące usługi finansowe, windykacyjne oraz banki

•

podmioty świadczące usługi doradcze i audytorskie

•

usługodawcy w zakresie dystrybucji i marketingu

•

towarzystwa ubezpieczeniowe

Ponadto, możemy udostępnić wybrane informacje na Państwa temat właściwym organom państwowym, np.
organom ścigania, sądom, komornikom sądowym, urzędom skarbowym, GUS, lub osobom trzecim, która
zgłoszą takie żądanie w oparciu o stosowaną podstawę prawną.

Czy Państwa dane zostaną przekazane do państwa trzeciego?
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy,
ani do organizacji międzynarodowej. Nie mamy też zamiaru przekazywać ich w przyszłości.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Będziemy przechowywać Państwa dane:
•
•
•

przez okres współpracy łączącej nas z Państwem, Państwa pracodawcą lub firmą, którą
reprezentujecie,
w przypadku przetwarzania Państwa danych do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń –
przez okres, po którym te roszczenia się przedawnią,
w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w celu wykonania naszych obowiązków prawnych -przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

Z jakich praw do ochrony danych możecie Państwo skorzystać jako osoba, której dane dotyczą?

A. Prawo dostępu do danych
Zgodnie z wymogami art. 15 RODO mogą Państwo w każdej chwili zażądać informacji, czy i jak przetwarzamy
Państwa dane osobowe oraz otrzymania ich kopii.

B. Prawo do sprostowania
Zgodnie z wymogami art. 16 RODO mają Państwo prawo poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie
wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, które są przez nas przetwarzane.
C. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami art. 18 RODO.

D. Prawo do usunięcia danych i „prawo do bycia zapomnianym”
Mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, o ile ich przetwarzanie przez nas nie jest
niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku
prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Możecie
również dochodzić prawa do bycia zapomnianym zgodnie z wymogami art. 17 RODO.
E. Prawo do informacji
Jeżeli skorzystaliście Państwo z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
danych osobowych, jesteśmy obowiązani do powiadomienia o tym wszystkich odbiorców, którym Państwa
dane zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają
Państwo prawo do informacji o tych odbiorcach zgodnie z art. 19 RODO.

F. Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z wymogami art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, których
nam dostarczyliście, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego
formacie.
G. Prawo do sprzeciwu
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu naszego lub osoby
trzeciej, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile jest to
uzasadnione Państwa szczególną sytuacją. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa
danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (e) lub lit. (f) RODO, chyba że wykażemy istnienie uzasadnionych
powodów przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie
służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
H. Prawo do skargi do organu nadzorczego?
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
Warszawie, ul. Stawki 2, jeżeli uznają, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane z naruszeniem
prawa.

