INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(DOSTAWCY)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest FHU Banasik Sp.J. z siedzibą w Sosnowcu,
ul. Zaruskiego 3a.
2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
Możesz skontaktować się z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
swoich praw przez email odo@banasik.com.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby podany
w pkt. 1.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
I.
II.

III.

IV.
V.

W celu wykonania i na podstawie zawartej umowy współpracy handlowej polegającej
na sprzedaży przez Ciebie mięsa i wędlin. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W celu przetwarzania składanych przez nas zamówień, oraz kontroli ich realizacji na
podstawie zawartej umowy współpracy handlowej polegającej na sprzedaży przez
Ciebie mięsa i wędlin. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
W celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
W celach analitycznych – przykładowo dla optymalizacji procesu składania
zamówień.

4. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
Ø firmy informatyczne, firmy prawnicze, likwidatorzy szkód, firmy
ubezpieczeniowe, firmy ubezpieczające należności, banki,
b) innym niezależnym odbiorcom:
Ø partnerom handlowym,
6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
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7. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy współpracy handlowej
przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z w/w umowy.
2. Twoje podstawowe dane kontaktowe przetwarzamy dla potrzeb marketingu
bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w
tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej,
lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
8. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych
c. prawo do usunięcia danych. Jeżeli uważasz, że nie ma podstaw do tego abyśmy
przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d. Ograniczenia przetwarzania danych
e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f. Prawo do przenoszenia danych
g. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
h. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: odo@banasik.com.pl
Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty,
czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.
9. Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy współpracy handlowej.
Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.
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