Informacje o Polityce Prywatności
Administratorem danych osobowych jest:

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23,
tel. +48 61 846-79-00, fax +48 61 846-79-29,
www.kreisel.pl; e-mail: sekretariat@kreisel.pl

Wprowadzenie:
Cieszy nas Państwa zainteresowanie naszą firmą. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony
prywatności i danych osobowych. Ochrona danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas bardzo
ważną kwestią.
Dane osobowe gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych (RODO), istniejącymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych jak i zgodnie
z treścią niniejszego oświadczenia.
Chcielibyśmy Państwo poinformować o tym w jaki sposób posługujemy się Państwa danymi osobowymi i
jakie są Państwa prawa, jako osób, których dane te dotyczą.
Udzielając tych informacji spełniamy nasz obowiązek zgodnie z art. 13 i 14 europejskiego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO).
Dane osobowe
Dane osobowe są to szczegółowe informacje o znaczeniu osobistym lub rzeczowym. Obejmują one
wszystkie informacje dotyczące tożsamości użytkownika, jak np. nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane
bankowe czy adres. Informacje, które nie mogą być powiązane z tożsamością konkretnej osoby (np.
anonimowe dane do celów statystycznych) nie są zaliczane do danych osobowych.
Cel przetwarzania danych osobowych
Nadrzędnym celem przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą różnych kanałów
komunikacyjnych (telefon, poczta, e-mail, fax itp.) jest obsługa przedsprzedażowa, przygotowanie oferty,
realizacja umowy, rozliczenie, ewentualne roszczenia i dotrzymanie praw względem umowy. Jeżeli nie
mogą Państwo przekazać nam tych danych w koniecznym zakresie, realizacja wybranych przez Państwo
usług nie będzie możliwa.
Państwa dane są przetwarzane także dla celów dalszego pozyskiwania klientów, czynności
marketingowych, do celów statystycznych, oraz do wymiany danych wewnątrz firmy.
Podstawa prawna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody wg ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych. Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja umowy i wynikających z niej
zobowiązań.
Kategorie danych osobowych
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•
•
•

Dane klienta
Dane dostawców i partnerów biznesowych
Dane osób zainteresowanych ofertą

Kategorie odbiorców danych
•
•
•
•
•
•

Zewnętrzni usługodawcy w ramach wykonania usługi (np. spedytorzy, banki)
Wykonawca usługi (np. podmiot świadczący usługi IT)
Wewnętrzne przetwarzanie przez powiązane działy
Przetwarzanie danych wewnątrz koncernu
Pozostałe jednostki zewnętrzne (np. biegi rewidenci, doradcy podatkowi, ubezpieczenia)
Jednostki publiczne (np. Urzędy Podatkowe, Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Przekazanie Państwa danych osobowych do instytucji publicznych może nastąpić tylko wtedy, jeżeli
jesteśmy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie prawnych ustaleń i/lub urzędowego, bądź
sądowego nakazu.
Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, a zwłaszcza nie do
celów reklamowych.
Okres przechowywania i retencji danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne dla wyżej wymienionych celów przetwarzania
danych osobowych i tak długo, jak jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Uwzględniamy przy tym
odpowiednio terminy przedawnienia i przechowywania wynikające z przepisów i z umowy, jak i
obowiązujące terminy prawne.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich - Spółki należące do Grupy FIXIT
Wszystkie przedsiębiorstwa i spółki należące do Grupy FIXIT (dalej nazywane spółkami grupy), które mają
swoją siedzibę lub biuro w państwie trzecim, mogą być odbiorcą danych osobowych. Adresy
poszczególnych spółek grupy są wyszczególnione na naszej stronie internetowej www.fixit-gruppe.com Na
życzenie mogą Państwo otrzymać listę spółek grupy od nas lub naszego pełnomocnika ds. ochrony danych
osobowych.
Komisja europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych dla Szwajcarii (Decyzja
komisji 2000/518/EG).
Ponadto z każdym z odbiorców z państw trzecich przed pierwszym przekazaniem danych osobowych
zostaną potwierdzone standardowe klauzule bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.
Dzięki temu w przypadku każdorazowego przetwarzania danych osobowych udzielone będą odpowiednie
gwarancje, możliwe do realizacji prawa i skuteczne środki zaskarżania, wynikające ze standardowych
klauzul bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Każda osoba zainteresowana może
otrzymać ich kopię od nas lub naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
Źródła danych osobowych
Gromadzone dane osobowe otrzymujemy zasadniczo od osoby zainteresowanej, we współpracy z
określonym urzędem, bądź pochodzą one z danych jednej z naszych spółek. W odosobnionych
przypadkach pochodzą one z ogólnodostępnych źródeł.
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Prawa osób zainteresowanych
Spełniając odpowiednie warunki wstępne mają Państwo następujące prawa:
•

Prawo do informacji

•

Prawo do korekty

•

Prawo do skasowania danych

•

Prawo do złożenia skargi przed państwowym organem ds. ochrony danych

•

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

•

Prawo do przeniesienia danych

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych bazuje na udzielonej zgodzie, użytkownik może w każdej chwili
zgodnie z prawem cofnąć ją. Dane te nie będą więcej wykorzystywane, jeśli nie ma żadnej prawnej
przyczyny do ich przetwarzania.
Pytania do ochrony danych:
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych, prosimy o wysłanie maila na adres:

datenschutz@fixit-gruppe.com

Zmiany w Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do nanoszenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności, aby zapewnić jej
zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi i zapewnić Państwu pełne poszanowanie ich praw.

Aktualizacja stanu Polityki Prywatności na maj 2018
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