INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE FOLPAK Sp. z o.o.
Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które przyznaje
Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
W niniejszym dokumencie znajdą Państwo informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w firmie FOLPAK
Sp. o.o. oraz o przysługujących Państwu prawach wynikających z RODO.
Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Firmę oraz o przysługujących Państwu prawach
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
„Firma” lub „my” oznacza FOLPAK Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu. Jesteśmy
administratorem Państwa danych osobowych, co oznacza, że
odpowiadamy za wykorzystanie Państwa danych
osobowych zgodnie z umową oraz przepisami prawa. Pełne
dane kontaktowe Firmy:
FOLPAK Sp. z o.o. ul. Chopina 6a, 33-300 Nowy Sącz
NIP:7340009794 REGON:490503810 tel. 18 449-08-45
e-mail: iod@folpak.auto.pl
W jakim celu Firma będzie wykorzystywać Państwa
dane?
Powierzone dane, będą wykorzystywane w celu:
1.Nawiązania kontaktów handlowych, odpowiedzi na
zapytania ofertowe;
2. Realizacja zleceń transportowych;
3. Lokalizacja pozycji pojazdów wraz z informacją o jeździe
oraz postojach kierowców;
4. Realizacji obowiązków firmy FOLPAK Sp. z o.o. zgodnie
z przepisami prawa, w tym szczególności wystawiania i
przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych dla
celów archiwizacyjnych;
5. Obsługi reklamacji.
Jeżeli mają Państwo pytania związane z celami lub
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
przez Firmę prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem: iod@folpak.auto.pl
Czy podanie nam danych osobowych jest obowiązkiem?
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
wykonywania umowy, zlecenia.
Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały
udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane nie będą
podlegały profilowaniu.
Firma nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Jak długo będę przechowywane dane?
Przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
Jakie prawa przysługują Państwu w związku z RODO?
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:
1. dostęp do danych osobowych (czyli informację o tym w
jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz uzyskać kopię
danych);
2.sprostowanie (czyli poprawienie) danych osobowych – w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3.usunięcie danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapominanym”);4.ograniczenie przetwarzania danych

osobowych (np. wstrzymanie operacji na danych lub
nieusuwanie danych z uwagi na pewne okoliczności);
5.przeniesienie danych osobowych: a) do innego
administratora, a gdy będzie to technicznie niemożliwe, b)
otrzymanie od nas kopii danych, które nam Państwo
dostarczyli; Z prawa do przeniesienia danych osobowych, o
którym mowa w pkt 5 powyżej, mogą Państwo skorzystać
wyłącznie gdy przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany, a dodatkowo: (a) na podstawie łączącej
nas umowy albo (b) na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody.
Chcąc dowiedzieć się więcej o przysługujących Państwu
prawach i o tym w jakich sytuacjach można z nich
skorzystać prosimy o kontakt z naszym Inspektorem
Ochrony Danych (dane Inspektora wskazane są w części
Kontakt i informacje). Aby skorzystać z powyższych praw
mogą Państwo złożyć wniosek w siedzibie Firmy.
Prawo do sprzeciwu
W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania, w tym profilowania Państwa danych
osobowych przez Firmę, jeżeli podstawą przetwarzania jest
nasz prawnie uzasadniony interes lub gdy działamy w
interesie publicznym. Po otrzymaniu takiego wniosku nie
będziemy mogli już przetwarzać danych osobowych
objętych wnioskiem, chyba że wykażemy:
a) istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw
i wolności, lub
b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych
W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych (np. w celu
podejmowania przez Firmę zautomatyzowanych decyzji
wobec
Państwa
lub
na
przetwarzanie
danych
biometrycznych). Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na
przetwarzanie swoich danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego tj. do Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych lub organu, który go zastąpi.
Kontakt i informacje
Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych
osobowych przez Firmę, w tym przysługujących Państwu
praw prosimy kierować na adres naszego Inspektora
Ochrony Danych: FOLPAK sp. z o.o. ul. Chopina 6A 33300 Nowy Sącz lub mailowo na adres iod@folpak.auto.pl

