KLAUZULA INFORMACYJNA
dla klientów / kontrahentów
I.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej "RODO") informujemy,
że Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (dalej "Administrator" lub "Spółka") przetwarza
Pani/Pana dane osobowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy
podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też
z innych źródeł. Niniejszą informację otrzymuje Pani/Pan celem wywiązania się przez Spółkę z w/w
obowiązku.

II.

Dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sanwil Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu,
ul. Lwowska 52, 37-700 Przemyśl, tel. 16 676 15 00, faks 16 676 16 02, e-mail:sanwil@sanwil.com.
Administratora reprezentuje każdorazowo Zarząd Spółki. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania lub
uwagi związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować
z Administratorem korzystając z w/w danych.

III.

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania oraz
prawnie uzasadnione interesy Administratora

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie następujących przepisów
i w następujących celach:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze, w szczególności wystawiania faktur lub innych dokumentów księgowych,
składania sprawozdań, udostępniania danych na żądanie właściwych organów lub sądów,
3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, w szczególności:
a) zawierania i wykonywania umów, których stronami są jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej lub osoby prawne,
b) ustalanie, dochodzenie przez Spółkę roszczeń, a także obrona przed takimi roszczeniami,
c) weryfikacja stron umowy w publicznych rejestrach,
d) kontakt z klientami, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów klientów służących możliwości
kontaktowania się z nimi przez Spółkę.

IV.

Rodzaje danych osobowych

W związku ze współpracą pomiędzy Panią/Panem lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje a
Spółką, Administrator może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe, takie jak:
1. imię, nazwisko, firma, nazwa, adres miejsca prowadzenia działalności, adres siedziby, adres do
korespondencji,
2. numery posiadane we właściwych rejestrach, w szczególności: PESEL i/lub NIP i/lub REGON,
3. dane kontaktowe, w szczególności: e-mail, numer telefonu lub faksu,
4. stanowisko zajmowane przez Panią/Pana,
5. numer rachunku bankowego.
Administrator może pozyskiwać Pani/Pana dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, w
szczególności rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej w celu weryfikacji lub uzupełnienia informacji podanych przez

Panią/Pana a niezbędnych do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy. Zakres przetwarzanych
danych może każdorazowo obejmować dane dostępne publicznie w w/w rejestrach.
Pani/Pana dane osobowe Administrator może uzyskać od podmiotu, u którego jest Pani/Pan
zatrudniony lub którego jest Pani/Pan reprezentantem. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim
przypadku dane niezbędne do przygotowania, zawarcia i realizacji umowy takie jak: imię, nazwisko,
stanowisko w podmiocie będącym stroną umowy, numer telefonu, adres poczty e-mail oraz adres do
korespondencji.

V.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane innym
podmiotom. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwowe i samorządowe,
instytucje publiczne oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych na podstawie
przepisów prawa, banki obsługujące transakcje Administratora, ubezpieczyciele, podmioty akredytujące
i/lub certyfikujące, strony drugie oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie
umowy powierzenia, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, usługi pocztowe, kurierskie,
spedycyjne.

VI.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, której jest Pani/Pan stroną
lub którą to stronę Pani/Pan reprezentuje, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.

VII.

Okres w jakim Administrator będzie przechowywał dane

Pani/Pana dane osobowe Administrator przetwarza jedynie w określonym celu i w zakresie niezbędnym
dla jego osiągnięcia oraz tak długo gdy jest to niezbędne. Poniżej zostały wymienione cele jakie
realizuje Administrator poprzez przetwarzanie danych osobowych oraz okresy przez jaki będzie te dane
przechowywał.
W przypadku gdy Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celu wykonania umowy, dane osobowe
pozyskane w związku z realizacją tego celu, będą przechowywane przez Administratora przez cały
okres trwania umowy łączącej Pani/Pana lub podmiot który Pani/Pan reprezentuje ze Spółką, a po jego
zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
Danych osobowe przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora przechowywane będą do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Niezależnie od powyższych okresów przechowywania Pani/Pana danych, Administrator może
przechowywać Pani/Pana dane dla celów ustalania i dochodzenia roszczeń, a także obrony przed takimi
roszczeniami tj. co do zasady do czasu upływu terminu przedawnienia czyli co do zasady nie dłużej niż
6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

VIII.

Przysługujące uprawnienia oraz prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważa
Pani/Pan, że dane osobowe dotyczące Pani/Pana są nieprawidłowe lub niekompletne, może Pani/Pan
zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich niezwłoczne sprostowanie lub uzupełnienie.
Ponadto ma Pani/Pan prawo do:
1. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
2. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w
art. 18 RODO,
3. przeniesienia dostarczonych Administratorowi danych w przypadku przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych na podstawie umowy,

4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
przez Administratora (prawo do dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art.
6 ust. 1 lit f RODO tj. gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora).
Aby skorzystać z w/w praw, zwraca się Pani/Pan z odpowiednim wnioskiem do Administratora. Wniosek
można zgłosić: elektronicznie na adres e-mail: sanwil@sanwil.com, faksem na numer 16 676 16 02,
telefonicznie pod numerem telefonu 16 676 15 00, korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie Spółki
w Przemyślu, Sanwil Polska Sp. z o.o., ul. Lwowska 52, 37-700 Przemyśl.
Administrator będzie weryfikował Pani/Pana wnioski zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych. W odpowiedzi na Pani/Pana wniosek Administrator może poprosić o
zweryfikowanie Pani/Pana tożsamości.
Administrator wskazuje jednak, że wskazane powyżej uprawnienia nie mają charakteru bezwzględnego,
ponieważ przepisy mogą przewidywać od nich pewne wyjątki, stąd Administrator może podjąć decyzję
o nieuwzględnieniu Państwa wniosku.
W przypadku, gdyby uznała/uznał Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych niezbędnych do osiągnięcia celów opisanych w pkt. III powyżej w tym
w szczególności przygotowania, zawarcia i wykonania umowy, w przypadku zawierania umowy
bezpośrednio pomiędzy Panią/Panem jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów zawarcia
umowy oraz obsługi współpracy. W przypadku, gdy nie zawiera Pani/Pan umowy bezpośrednio ze
Spółką podanie Pani/Pana danych osobowych może być Pani/Pana obowiązkiem pracowniczym lub
umownym.
Skutkiem odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów
wskazanych wyżej, w szczególności zawarciu umowy.

