POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności spółki Rembis sp. z o.o.

I.

Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Rembis sp. z o.o. z
siedzibą w Janikowie przy ul. Przemysłowej 30 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000136476 i posługująca się numerem NIP 557 000 35 64 zwana dalej także „Spółką”. Kontakt ze spółką
Rembis sp. z o.o. w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:
rodo@rembis.com.pl.
II.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby realizować ciążące na stronach obowiązki wynikające m.in. z zawartej umowy cywilno-prawnej, Spółka
przetwarza dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdują się
wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.
Cele przetwarzania:
• Przygotowywanie ofert,
• Dokonanie wyceny usługi oraz jej wykonanie,
• Prowadzenie korespondencji i podejmowanie kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z
realizacją usługi,
• Wystawianie faktur i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
• Stosowanie środków zapewniających ochronę bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym
monitoringu wizyjnego,
• Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
• W celach archiwalnych, dowodowych i analitycznych.
Podstawy prawne przetwarzania danych:
• gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawieranej umowy lub do podjęcia działań na żądanie
pracownika przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
• gdy podstawą przetwarzania jest zgoda pracownika - art. 6 ust. 1 lit. a RODO
• gdy są realizowane tzw. prawnie uzasadnione interesy Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
• gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym – art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Przetwarzane kategorie danych osobowych:
• Dane personalne, w tym: imię i nazwisko, tytuł, adresy, kod pocztowy, numery telefonów, prywatne
adresy e-mail, data urodzenia, NIP, podpisy oraz wszelkie pozostałe informacje pozwalające na
identyfikację,
III.
Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę
zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu
wystarczy wysłać maila bezpośrednio do Spółki na adres rembis@rembis.com.pl.
3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie
powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu
cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na
zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
IV.
Wymóg podania danych osobowych
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże brak
przekazania Spółce poszczególnych danych pomimo prośby, może uniemożliwić przygotowanie oferty,
realizację umowy lub wywiązanie się ̨ z zobowiązań prawnych ciążących na Spółce.
V.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o
profilowanie.
VI.
Odbiorcy danych osobowych
1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co
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niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w
razie potrzeby, przekazujemy powierzone dane podmiotom, z którymi mamy zawartą umowę,̨ w tym:
podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, firmie prawniczej, itp. Od osób trzecich wymagamy
zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych i ich obsługę,̨ zgodnie z naszymi wytycznymi i
wymaganiami prawnymi.
Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane przez inne podmioty Spółki na potrzeby
wewnętrznych czynności administracyjnych.
2. Spółka może być także zobligowana przez właściwy przepis prawa lub decyzję właściwego organu do
przekazania powierzonych danych osobowych również innym podmiotom zarówno publicznym, jak i
prywatnym. Z uwagi na zróżnicowany charakter tego rodzaju zdarzeń, nie jest jednak możliwe
przedstawienie kompletnego katalogu wskazanych podmiotów. Niemniej Spółka zapewnia, że każdy
przypadek żądania udostępnienia danych osobowych zostanie poddany wnikliwej analizie, zapewniającej
ograniczenie ryzyka przekazania informacji osobie nieuprawnionej.
VII.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
VIII. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą ̨ przechowywane przez Spółkę tylko w okresie niezbędnym do realizacji celów, dla
których zostały one zgromadzone, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub
sprawozdawczych. Aby ustalić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych pod uwagę ̨ brane są
ilość, charakter i wrażliwość ́ danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z ich nieuprawnionego
użycia lub ujawnienia, cele, dla których dane są przetwarzane, czy możliwa jest realizacja tych celów przy
zastosowaniu innych środków, jak również ̇ obowiązujące wymogi prawne.

IX.
Uprawnienia podmiotów danych
1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.
2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych
sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy
uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania
jest konieczna.
3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do
sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak
pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do
Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
• wysłanie maila bezpośrednio do Spółki na adres rodo@rembis.com.pl

X.

Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
XI.
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony
danych osobowych.
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani
powiadomiony/powiadomiona drogą mailową bądź ustnie.
3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Strona 2 z 2

