INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych zbieranych w związku z zawartą umową (dalej:
„Dane”) jest PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, ul. Sienkiewicza 4 (56-120) (dalej „Administrator”).
Podanie Twoich danych było dobrowolne, jednak brak ich podania skutkowałby brakiem możliwości zawarcia
umowy lub jej realizacji, kontaktu w określony sposób (np. nie możemy kontaktować się z Tobą za
pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli nie posiadamy Twojego adresu email).
Twoje Dane przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy (jej zawarcia, wykonania, rozliczenia
itd.) oraz spełnienia wymogów prawnych, w tym związanych z rozliczeniami podatkowymi. Podstawą takiego
przetwarzania jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy oraz przepisy obowiązującego prawa (np.
podatkowe, rachunkowe).
Twoje Dane będziemy przetwarzać również w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów
pomiędzy Tobą a Administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takich wypadkach uzasadniony
interes Administratora). Twoje Dane możemy przetwarzać również w celach marketingowych Administratora lub
jego partnerów (np. przeprowadzenia badań opinii, promocji, konkursów). W takim wypadku podstawą prawną
przetwarzania Twoich Danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (marketing
własny Administratora lub partnerów). Oczywiście możesz wnieść sprzeciw wobec takich naszych działań.
Twoje Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes, chyba, że przepisy prawa (np. dotyczące
archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub
będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony
przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych, w tym prawo do uzyskania ich kopii, żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes), jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje Dane mogą zostać przekazane podmiotom, które pomagają w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Administratora, w tym w sprawach administracyjnych i organizacyjnych, zapewniają wsparcie oraz działanie
naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), podmiotom wspierającym nas
w naszych działaniach marketingowych, realizującym przesyłki, zapewniającym bieżącą obsługę prawną,
przeprowadzającym audyty, świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji,
archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., w tym, w ramach powyższych czynności, także spółkom z Grupy
PCC - pełną listę spółek znajdziesz na naszej stronie pod adresem: https://www.pcc.eu/o-nas/struktura-grupykapitalowej/?lang=pl.
W przypadku pytań dotyczących Twoich Danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail iod.rokita@pcc.eu z
naszym Inspektorem Ochrony Danych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią informacji:
………………………………………………
Miejscowość, data

………………………………………………
Czytelny podpis

