Polityka prywatności
Cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma
szczególnie wysoki priorytet w przypadku zarządzania Solvy LTD. Korzystanie ze stron
internetowych Solvy LTD jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych
osobowych; jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych
usług dla firm za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych
osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest
konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy
zgodę podmiotu danych.
Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub
numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodne z Ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) (General Data Protection
Regulation (GDPR)) oraz zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych obowiązującymi w firmie Solvy LTD. Za pomocą tej deklaracji o ochronie
danych, nasza firma pragnie poinformować społeczeństwo o celu oraz charakterze,
zakresie danych osobowych, które zbieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto
osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą tej deklaracji o ochronie
danych o prawach, do których są uprawnieni.
Jako administrator, Solvy LTD wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne w
celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za
pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak internetowe transmisje danych mogą
zasadniczo mieć luki bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona może nie być
zagwarantowana. Z tego powodu każdy podmiot danych może przesłać nam dane
osobowe za pomocą innych środków, np. przez telefon.

1. Definicje
Deklaracja ochrony danych firmy Solvy LTD jest oparta na terminach używanych
przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i
zrozumiała dla społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych.
Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.
W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących
terminów:

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("podmiot danych"). Osobą możliwą do
zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana
bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora,
takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator
sieci lub jeden lub więcej czynników związanych z fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamością tej osoby.

b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza administrator odpowiedzialny za
przetwarzanie.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych lub w zestawach danych osobowych, zautomatyzowanych lub nie, takich
jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie,
adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez
transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub
połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych
w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.
e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych
osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych
aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub
przewidywania aspektów dotyczących działania tej osoby fizycznej w pracy, sytuacji
ekonomicznej, zdrowiu, osobistych preferencji, zainteresowań, niezawodności,
zachowań, lokalizacji lub ruchów.

e) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych
osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez
wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe
informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i
organizacyjnym w celu zapewnienia dane osobowe nie są przypisywane
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

f) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie
Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba
fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie
lub wspólnie z innymi osobami określa cele przetwarzania danych osobowych i
sposoby ich przetwarzania; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone
przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne
kryteria dotyczące jego nominacji mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub w
prawie państwa członkowskiego.

g) Przetwórca
Przetwórcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ
przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

h) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ,
któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią.
Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są
uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa
się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z
celami przetwarzania.

i) Strona trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny
niż podmiot danych, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod
bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są
upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

j) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dowolnie udzieloną, konkretną, świadomą i
jednoznaczną informacją o życzeniach osoby, której dane dotyczą, za pomocą
oświadczenia lub wyraźnego działania afirmatywnego, wyrażającego zgodę na
przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby.

2. Nazwa i adres administratora
Administrator do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych
przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich
Unii Europejskiej oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych to:
Solvy LTD
Off2, Suit 2-The penthouse Capital Centre Ent C, Triq Taz- Zwejt
SGN 3000 San Gwann
Malta
Telefon: +375293704007
Email: dpo@solfy.com
Strona internetowa: www.solfy.com

3. Gromadzenie ogólnych danych i informacji
Strona internetowa Solvy LTD zbiera serię ogólnych danych i informacji, gdy podmiot
danych lub automatyczny system wywoła stronę internetową. Te ogólne dane i
informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1)
typy i wersje przeglądarek,
(2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której
system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. Polecający) (4) podstrony
internetowe,
(5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego
(adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu, oraz (8) wszelkie inne

podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na
nasze systemy technologii informatycznych.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Solvy LTD nie wyciąga żadnych
wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Raczej ta informacja jest potrzebna,
aby (1) poprawnie dostarczać zawartość naszej strony internetowej, (2)
optymalizować treść naszej strony internetowej, a także jej reklamę, (3) zapewnić
długoterminową rentowność naszych systemów informatycznych i technologii
internetowej, oraz (4) zapewnić organom ścigania informacje niezbędne do wszczęcia
postępowania karnego w przypadku cyberataku.
Dlatego firma Solvy LTD analizuje anonimowo zbierane dane i informacje w sposób
statystyczny w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej
firmie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, które
przetwarzamy. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane
oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane
dotyczą.

4. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej
Strona internetowa Solvy LTD zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt
elektroniczny z naszą firmą, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje
również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych
kontaktuje się z Administratorem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są
automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie
przez podmiot danych administratorowi są przechowywane w celu przetwarzania lub
kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Przekazywanie tych danych
osobowych stronom trzecim nie jest możliwe.

5. Regularne usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych
jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub w takim
zakresie, w jakim jest to przyznane przez prawodawcę europejskiego lub innych
ustawodawców, w przepisach ustawowych i wykonawczych, którym podlega
kontroler.
Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania
zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę,
dane osobowe są regularnie blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawa.

6. Prawa osoby, której dotyczą dane
a) Prawo do potwierdzenia
Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do
uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są
przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia,
może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem
administratora.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo przyznane przez prawodawcę
europejskiego do uzyskania od kontrolera bezpłatnych informacji o swoich danych
osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto
europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do
następujących informacji:
•
•
•
•
•
•
•
•

cele przetwarzania;
kategorie danych osobowych;
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną
ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych;
w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych
lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
prawo do zażądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych
osobowych lub ograniczenia przetwarzanie danych osobowych dotyczących
podmiotu danych lub przedmiotu takiego przetwarzania;
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą,
wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
dostępność automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o
którym mowa w art. 22 (1) i (4) rozporządzenia unijnego (RODO), oraz
przynajmniej w takich przypadkach istotne informacje o odpowiedniej logice, a
także znaczenie i zamierzone konsekwencje takiego przetwarzania dla osoby,
której dane dotyczą.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane
osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W
takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich
zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.
Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym
momencie skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

c) Prawo do korekty
Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do
uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki korekty nieścisłych danych
osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której
dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, poprzez
złożenie oświadczenia uzupełniającego.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania,
może w dowolnym momencie skontaktować się z każdym pracownikiem
administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane mu przez prawodawcę europejskiego do
uzyskania od administratora danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej
zwłoki, a administrator danych ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez
zbędnej zwłoki w przypadku, gdy ma zastosowanie jedna z następujących przyczyn, o
ile przetwarzanie nie jest konieczne:
•
•

•

•
•

•

Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały
zgromadzone lub przetworzone w inny sposób.
Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której opiera się
przetwarzanie, zgodnie z art. 6 (1) punkt (a) rozporządzenia unijnego (RODO) lub
art. 9 (2) punkt (a) rozporządzenia unijnego (RODO), a także z powodu braku
innych podstaw prawnych przetwarzania.
Osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1)
rozporządzenia unijnego (RODO) i nie ma żadnej podstawy prawnej do
przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art.
21 (2) rozporządzenia unijnego (RODO)
Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone.
Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z
prawnym zobowiązaniem wynikającym z prawa Unii lub państwa
członkowskiego, w którym
Administrator jest przedmiotem.
Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa
informacyjnego, o których mowa w art. 8 (1) rozporządzenia unijnego (RODO)

Jeżeli ma zastosowanie jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane
dotyczą, chciałaby poprosić o usunięcie danych osobowych przechowywanych przez
Solvy LTD, może w dowolnym momencie skontaktować się z każdym pracownikiem
Administratora. Pracownik Solvy LTD powinien niezwłocznie upewnić się, że żądanie
usunięcia zostało spełnione natychmiast.
Jeżeli Administrator podał do wiadomości publicznej dane osobowe i jest
zobowiązany do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 (1), administrator,
biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, musi podjąć rozsądne
kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorów
przetwarzających dane osobowe, o których podmiot danych poprosił, aby tacy usunęli
wszelkie odniesienia, lub kopii lub replikacji danych osobowych, jeżeli przetwarzanie
nie jest wymagane. Pracownicy Solvy LTD organizują niezbędne czynności w
indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę
europejskiego w celu uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli
ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
•

Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane
dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności
danych osobowych.

•
•
•

Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego domaga się
ograniczenia ich używania.
Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale wymaga tego podmiot danych w celu ustalenia, wykonania
lub obrony roszczeń prawnych.
Osoba, której dotyczą dane, nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania
zgodnie z art. 21 (1) rozporządzenia unijnego (RODO) w oczekiwaniu na
weryfikację, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne względem
powodów osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z wyżej wymienionych warunków, a osoba, której dane
dotyczą, prosi o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych
przez Solvy LTD, może w dowolnym momencie skontaktować się z każdym
pracownikiem administratora. Pracownik Solvy LTD zorganizuje ograniczenie
przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do
otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, które zostały przekazane
administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do
odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo do przekazywania tych danych
innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane
osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie opiera się na uzyskaniu zgody
zgodnie z art. 6 (1) punkt (a) rozporządzenia unijnego (RODO) lub art. 9 (2) punkt (a)
rozporządzenia unijnego (RODO), lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 (1) punkt
(b) rozporządzenia unijnego (RODO), przetwarzanie odbywa się w sposób
zautomatyzowany, jeżeli przetwarzanie nie jest wymagane do wykonania zadania
wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 (1)
rozporządzenia unijnego (RODO), osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby
dane osobowe były przesyłane bezpośrednio od jednego administratora do innego,
jeżeli jest to technicznie wykonalne i gdy nie narusza praw i wolności innych osób.
Aby chronić prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w
każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Solvy LTD.

g) Prawo do sprzeciwu
Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę
europejskiego w zakresie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które
go dotyczą, w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną
sytuacją,
który opiera się na art. 6 (1) punkt (e) lub (f) rozporządzenia unijnego (RODO). Dotyczy
to również profilowania w oparciu o te przepisy.

Jeśli Solvy LTD przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego,
osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby. Odnosi się to do
profilowania w zakresie, z jakim jest związany marketing bezpośredni. Jeżeli osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwiła się Solvy LTD przetwarzaniu danych w celach
marketingu bezpośredniego, Solvy LTD nie będzie przetwarzać danych osobowych do
tych celów.
Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo, z przyczyn związanych z jej
szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących
tej osoby przez Solvy LTD do celów naukowych lub historycznych lub do celów
statystycznych zgodnie z art. 89 (1) rozporządzenia unijnego (RODO), chyba że
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na
interes publiczny.
Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może
skontaktować się z każdym pracownikiem Solvy LTD. Ponadto podmiot danych jest
wolny w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i, niezależnie
od Dyrektywy 2002/58/EC wykorzystywania swojego prawa do sprzeciwu w sposób
zautomatyzowany, wykorzystując specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym
profilowanie
Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego, aby
nie podlegał decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, które ma dla niego konsekwencje prawne lub ma na niego podobny
wpływ, dopóki decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonanie umowy
między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2 nie jest
dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
i które ustanawia również odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i
uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub (3) nie jest oparte na wyraźnej
zgodzie podmiotu danych.
Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą,
której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej
zgodzie podmiotu danych, Solvy LTD zastosuje odpowiednie środki w celu
zabezpieczenia prawa, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane
dotyczą, a przynajmniej prawa do interwencji ze strony administratora, aby wyrazić
swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw do automatycznego
indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z
każdym pracownikiem Solvy LTD.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych
Każdemu podmiotowi danych przysługuje się prawo przyznane przez prawodawcę
europejskiego w dowolnym momencie w celu wycofania jego zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą pragnie skorzystać z prawa do wycofania zgody,
może w każdej chwili skontaktować się z każdym pracownikiem Solvy LTD.

7. Ochrona danych w przypadku wniosków i procedur aplikacyjnych
Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu
przetwarzania procedury składania wniosków. Przetwarzanie może również odbywać
się drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności, gdy wnioskodawca przesyła
odpowiednie dokumenty aplikacyjne pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
formularza internetowego na stronie internetowej do kontrolera. Jeżeli administrator
danych zawrze umowę o pracę z wnioskodawcą, przesłane dane będą
przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z wymogami
prawnymi. Jeżeli z kontrolerem nie zostanie zawarta żadna umowa o pracę z
pracownikiem, dokumenty wniosku są automatycznie usuwane dwa miesiące po
powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żaden inny uzasadniony
interes administratora nie sprzeciwia się usunięciu. Inne uzasadnione zainteresowanie
tą relacją to np. ciężar dowodu w ramach procedury na mocy General Equal
Treatment Act (AGG) .

8. Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6(1) punkt (a) rozporządzenia unijnego (RODO) służy jako podstawa prawna do
przetwarzania transakcji, dla których uzyskaliśmy zgodę na określony cel
przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania
umowy, której podmiotem danych jest podmiot danych, na przykład w przypadku, gdy
operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczenia towarów lub świadczenia innej
usługi, przetwarzanie odbywa się na podstawie klauzuli 6(1) punkt (b) rozporządzenia
unijnego (RODO). To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne
do wykonania środków przedumownych, na przykład w przypadku wniosków o nasze
produkty lub usługi. Niezależnie od tego, czy nasza firma podlega obowiązkowi
prawnemu, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, na
przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na
art. 6(1) punkt (c) rozporządzenia unijnego (RODO). W rzadkich przypadkach
przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby. Może się tak zdarzyć, na
przykład, jeśli odwiedzający został ranny w naszej firmie, a jego nazwisko, wiek, dane
dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiały zostać
przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Następnie przetwarzanie
będzie oparte na art. 6(1) punkt (d) rozporządzenia unijnego (RODO). Wreszcie
przetwarzanie może opierać się na art. 6(1) punkt (f) rozporządzenia unijnego (RODO).
Te ramy prawne są wykorzystywane do przetwarzania transakcji, które nie są objęte
żadną z powyższych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów
zgodnych z prawem interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią,
chyba że takie interesy pokrywają się z interesami lub podstawowymi prawami i
wolnościami osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych.
Takie przetwarzanie operacji są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie
wymienione przez europejskiego prawodawcę. Uważa się, że uzasadnione
zainteresowanie można zaakceptować, jeśli podmiot danych jest klientem
administratora (Recital 47 Sentence 2 GDPR)

9. Uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6(1) punkt (f)
rozporządzenia unijnego (RODO) to uzasadnionym interesem jest prowadzenie
działalności w interesie wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

10. Okres, w którym będą przechowywane dane osobowe
Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są
odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie
dane są regularnie usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub
rozpoczęcia umowy.

11. Dostarczanie danych osobowych zgodnie z wymogami prawa lub
umowy; Obowiązek przekazywania danych osobowych, których
dane dotyczą: możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich
danych
Wyjaśniamy, że udostępnianie danych osobowych jest częściowo wymagane przez
prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np.
Informacje o Kontrahencie). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że
podmiot danych udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez
nas przetwarzane. Podmiot danych, na przykład, jest zobowiązany do przekazania
nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nim umowę. Brak dostarczenia
danych osobowych spowodowałby niemożliwość zawarcia umowy z osobą, której
dane dotyczą. Zanim dane osobowe zostaną przekazane przez osobę, której dane
dotyczą, podmiot danych powinien skontaktować się z dowolnym pracownikiem.
Pracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy dane osobowe są wymagane
przez prawo lub umowę czy są niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek
dostarczenia danych osobowych i konsekwencje nieprzekazywania danych
osobowych.

12. Dostępność automatycznego podejmowania decyzji
Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania.
Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez German Association for
Data Protection, opracowanego we współpracy z prywatnymi prawnikami od WILDE
BEUGER SOLMECKE, Kolonia.

