Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych odnosi się do danych przetwarzanych przez: PEAC (Poland) sp.
z o.o., ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań, adres e-mail: iod@peacfinance.pl (dalej zwana PEAC
Poland) jako administratora danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 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) (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) (dalej zwanego
RODO) i skierowana jest do obecnych i przyszłych oferentów sprzedaży swoich towarów i usług.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami nt. ochrony danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem w celu realizacji
zamówionych przez nas towarów i usług.
1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie na podstawie:
•
•

•

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy i/lub realizacji umowy/zamówień w związku ze
świadczeniem na naszą rzecz sprzedaży towarów/usług;
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy
z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), czyli
archiwizacją dokumentacji, itp.;
Art. 6 ust.1 lit. f RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, np. ochrony przed roszczeniami,
dochodzenia należności, czy też wewnątrz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej PEAC (więcej na ten temat w
pkt 2);

2. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi upoważnieni pracownicy, podmioty powiązane z nami kapitałowo, wchodzące w skład
Grupy
PEAC
(więcej
na
ten
temat
w
polityce
ochrony
danych:
https://www.peacfinance.pl/cms/pl/rd_poland/datenschutzerklaerung_3.jsp). Dostęp mogą również uzyskać podmioty uprawnione
na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, a także wspomagające nas w czynnościach: informatycznych (w tym
hostingowych), prawnych, audytowych, windykacyjnych, podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, banki, biura rachunkowe
i inne.
3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zapewniamy wysoki poziom
ochrony Pani/Pana danych osobowych mając wdrożone odpowiednie środki zabezpieczeń, np. podpisane standardowe klauzule
umowne wewnątrz Grupy PEAC. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane organizacji międzynarodowej.
4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może
zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń.
5. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych informujemy, iż przysługują Państwu następujące prawa:
•
•
•
•
•
•
•
•

dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO;
do sprostowania danych osobowych (ich aktualizowania, poprawiania, itp.), na podstawie art. 16 RODO;
do usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianą/zapomnianym), na podstawie art. 17 RODO;
do ograniczenia przetwarzania (np. jeżeli kwestionuje Pani/Pan poprawność swoich danych), na podstawie art. 18 RODO;
do otrzymania powiadomienia o realizacji żądań, szczególnie w zakresie: prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, na podstawie art. 19 RODO;
do przenoszenia danych osobowych (jeżeli dane osobowe Pani/Pana zostaną wprowadzone do naszego systemu
informatycznego i będziemy mieć techniczną możliwość realizacji prawa), na podstawie art. 20 RODO;
do sprzeciwu (w zakresie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszych prawnie
uzasadnionych interesów – więcej w pkt 2), zgodnie z art. 21 RODO;
do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, na podstawie art. 22 RODO;
Zakres możliwości realizacji tych praw został uregulowany przepisami RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo:
➢
➢
➢

przejrzystej (zrozumiałej) komunikacji z administratorem w zakresie RODO, na podstawie art. 12 RODO;
informacji na temat przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 13 RODO;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ulicy Stawki
2 jeśli uzna Pani/ Pan, że przetwarzane przez nas dane osobowe narusza przepisy RODO, na podstawie art. 77 RODO;

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne ze względu na proces zakupu towarów/usług. W przypadku ich
niepodania nie będziemy mieć możliwości nawiązania umowy/złożenia zamówienia oferowanych przez Państwa towarów/usług.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i w systemach informatycznych Administratora oraz podmiotów
przetwarzających, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na podstawie łączącej strony umowy.
Dane osobowe mogą być poddane częściowo zautomatyzowanemu przetwarzaniu (bez profilowania), ale decyzje końcowe dotyczące
Pana/Pani nie będą oparte na tej podstawie.
8. PEAC (Poland) sp. z o.o. szanując Państwa prawa i zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa wyznaczyła specjalistę ds.
ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@peacfinance.pl lub listownie
PEAC (Poland) sp. z o.o., ul. Seweryna Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań. Zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą weryfikacji
tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze usługodawcy. Państwa dane osobowe mogą pochodzić także
z ogólnodostępnych rejestrów, np. KRS, CEDIG.

