Nota informacyjna – dane osobowe
w Spółce Handlowo-Usługowej "ADROM" B.R.A. Borowczyk Sp. j.
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. 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; zwane dalej: „RODO”) zostały określone stabilne i
spójne ramy ochrony danych osobowych oraz zasady ich egzekwowania.
Z uwagi na powyższe, Spółka Handlowo-Usługowa "ADROM" B.R.A. Borowczyk Sp. j. z siedzibą przy ul.
Zakątnej 3, 97-226 Żelechlinek podjęła kroki w celu zapewnienia należytej ochrony powierzonych jej przez
Panią/Pana danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO oraz niniejszym informuje, że przetwarza
Pani/Pana dane osobowe według poniższych zasad.
• Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółka Handlowo-Usługowa "ADROM" B.R.A. Borowczyk
Sp. j., z siedzibą przy ul. Zakątnej 3, 97-226 Żelechlinek,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000113496, o nr NIP 7730002943, nr REGON 590038511 (zwana
dalej: „Administratorem”).
W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu uprawnieniach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z
Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres bądź elektronicznie pod adresem e-mail:
biuroadrom@tlen.pl.
•

Przetwarzanie danych osobowych
•
Kandydaci do pracy - celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu
rekrutacyjnego.
Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy następuje na podstawie ich zgody bądź w celu podjęcia
działań, podjętych na żądanie kandydata zmierzających do zawarcia z Administratorem w przyszłości umowy i
jej wykonaniem (art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO). Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie
rekrutacyjnym.
Dane konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane
dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia. Pozostałe dane nie są nam niezbędne, lecz jeśli
Państwo je dostarczą będziemy je przetwarzać zgodnie z pierwotnym celem i zgodnie z w/w podstawą prawną.
Okres przechowywania danych: do 6 miesięcy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
podczas dalszych rekrutacji: do 24 miesięcy.
•
Osoby kontaktujące się z Spółką Handlowo-Usługową "ADROM" B.R.A. Borowczyk Sp. j. –
celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się ze Spółką HandlowoUsługową "ADROM" B.R.A. Borowczyk Sp. j. telefonicznie, za pomocą poczty, bądź e-mail.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na
umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osobą kontaktującą się, udzielenie niezbędnych
informacji (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO). Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę kontaktującą się z Administratorem.
Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych
osobowych, proces komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania.

Okres przechowywania danych: do czasu prośby osoby kontaktującej się o usunięcie danych lub tak długo, jak
jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej (np. do
momentu rozpoczęcia przetwarzania Państwa danych w innym celu), w przypadku rejestru korespondencji
pocztowej – do 6 lat.
•
Kontrahenci i przedstawiciele kontrahentów - celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie
i/lub realizacja umowy z Państwem lub z podmiotem, który Państwo reprezentujecie. Przetwarzanie danych
osobowych kontrahentów i osób przez nich wskazanych (w tym ich pracowników i współpracowników)
następuje w celu zawarcia lub wykonania umowy bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj.
umożliwieniu komunikacji z kontrahentem i wykonywanie umowy z kontrahentem (art. 6 ust. 1 pkt b) i f)
RODO).
Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, stanowisko, adres
prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, nr
rachunku bankowego.
Udostępnianie danych osobowych, gdy umowa ma być zawarta z osobą fizyczną jest konieczne celem zawarcia
lub realizacji umowy, w przypadku zaś osób, które reprezentują osobę prawną nie jest konieczne, lecz umożliwia
kontakt.
Okres przechowywania danych: okres obowiązywania umowy zawartej z kontrahentem oraz okres niezbędny do
umożliwienia realizacji przez strony roszczeń wynikających z takiej umowy, nie krócej jednak niż przez okres
wynikający z przepisów prawa lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego prawnie
interesu Administratora lub osoby trzeciej.
•
Goście - celem przetwarzania danych osobowych jest identyfikacja i podjęcie gości w siedzibie Spółki
Handlowo-Usługowej "ADROM" B.R.A. Borowczyk Sp. j. oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.
Przetwarzanie danych osobowych gości Spółki Handlowo-Usługowej "ADROM" B.R.A. Borowczyk Sp. j.
następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. umożliwieniu podjęcia osób w siedzibie
Spółki Handlowo-Usługowej "ADROM" B.R.A. Borowczyk Sp. j., zapewnienie bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 pkt
f) RODO). Przetwarzane dane osobowe to: imię, nazwisko, miejsce pracy/firma.
Okres przechowywania danych: do 2 lat.
• Udostępnianie danych osobowych
Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie
przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane podmiotom trzecim w postaci dostawców
(producentów) towarów (np. przy zakupie węgla z kopalń) i usług technicznych i organizacyjnych (np.
dostawcom usług IT) dostawcom usług doradczych (w tym prawnych i księgowych), przewoźnikom lub
pośrednikom zajmującym się przewozem towarów, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie
realizacji płatności, firmom logistycznm, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, w
tym komornikom sądowym .
• Przekazywanie danych do państw trzecich
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
• Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu
dokonania profilowania.
• Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje
(odpowiednio) prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

•
•
•
•
•
•
•

żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
przenoszenia danych osobowych,
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

• Źródło pozyskania danych osobowych
Jeżeli dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż
otrzymaliśmy je od kontrahentów, z mediów społecznościowych, Internetu lub innych publicznie dostępnych
źródeł.

