Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegółowe informację znajdują się
poniżej:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SEM POLSKA SP. Z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy
ulicy Chrobrego 145/147.
2. Jak można się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych
osobowych?
Możecie się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: biuro@sempolska.com.pl lub telefonicznie pod
numer: 566 233 976
3. Cele i podstawy przetwarzania
✓ W celach doboru towaru do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
✓ W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
✓ W celu przedstawiania oferta na zapytania wysyłane przez Państwa , w tym dobierania ich pod kątem Waszych potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. f RODO);
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4. Dane osobowe które będą przez nas przetwarzane
Państwa podstawowe dane osobowe jakie będzie przez nas przetwarzane w związku z prowadzoną przez
nas współpracę zawodową:
✓
✓
✓
✓
✓

imię i nazwisko,
rodzaj pełnionej funkcji,
telefon kontaktowy (stacjonarny, mobile, fax),
adres i miejsce pracy,
płeć oraz adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO)

5. Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
Podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: (doradca techniczny), oraz
innym niezależnym odbiorcom: partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do otrzymania kopii, sprostowania,
uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem SEM POLSKA Sp. z o.o. w Toruniu, lub
wysyłając maila na adres: biuro@sempolska.com.pl.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
7. Okres przechowywania danych
Dane przechowywane są bezterminowo.
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