wer. 2021-07-28
Dla naszej działalności kontakt z różnymi osobami ma istotne znaczenie. Nawiązanie, czy utrzymywanie
kontaktów biznesowych wymaga zbierania oraz przetwarzania w inny sposób danych kontaktowych
osób kontaktowych.
Informacja ta jest przeznaczona dla OSÓB KONTAKTOWYCH, których dane osobowe przetwarzamy.
Przez osoby kontaktowe rozumiemy również osoby uprawnione do reprezentowania naszych klientów,
podwykonawców, dostawców, w tym członków zarządu, prokurentów, pełnomocników, wspólników
handlowych spółek osobowych.
Podajemy zawarte poniżej informacje, gdyż działamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem
o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”).

1. Rodzaje Twoich danych osobowych, które przetwarzamy
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce
wykonywania pracy (adres), nazwa pracodawcy, pełniona funkcja.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Walstead Kraków Sp. z o.o. (ul. Obrońców Modlina
11, 30-733 Kraków, Polska). Szczegółowe dane kontaktowe znajdziesz na naszej stronie internetowej:
https://walstead-ce.com/en/contact-us/. U Administratora powołano Inspektora Ochrony Danych, z
którym można kontaktować się listownie na adres siedziby Administratora oraz mailowo pod
adresem dpo@walstead-ce.com.

3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe zbieramy w różny sposób. Możemy je otrzymać od Twojego pracodawcy/
zleceniodawcy lub od pracownika, współpracownika, którego zatrudnia Twoja firma. Możemy je znaleźć
w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Możemy je otrzymać od Ciebie.

4. Po co nam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

•

Do nawiązywania współpracy z naszymi klientami, podwykonawcami, dostawcami. Z Tobą
uzgadniamy szczegóły techniczne produktów lub usług (np. parametry techniczne naszych
produktów, specyfikacje techniczne urządzeń, które kupujemy, harmonogramy, cenniki). Jest
to niezbędne do zawierania przez nas umów. To jest prawnie uzasadniony interes realizowany
przez nas. Robimy to na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

•

Do oznaczenia w umowie, którą zawieramy z klientem, podwykonawcą, dostawcą, osoby
uprawnionej do reprezentowania drugiej strony umowy. Jest to niezbędne do zawierania przez
nas umów. To jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas. Robimy to na
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podstawie Art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

•

Do wykonywania umów, które zawarliśmy z klientami, podwykonawcami, dostawcami, w tym
po to, aby ocenić sposób wykonania umowy, uzgodnić zmiany w harmonogramie. Bez
kontaktu z Tobą nie moglibyśmy wykonywać naszych umów. To jest prawnie uzasadniony
interes realizowany przez nas. Robimy to na podstawie Art. 6. ust. 1 lit. (f) RODO.

•

Do oferowania klientom naszych produktów oraz usług (marketing bezpośredni). Przesyłamy
Tobie informacje dotyczące naszych nowych produktów oraz usług lub produktów oraz usług,
którymi w naszej ocenie Twój pracodawca/ zleceniodawca, a nasz klient może być
zainteresowany, aby ponownie nawiązać współpracę. Chęć poszerzenia lub odnowienia
współpracy stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas. Robimy to na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

Twoje dane osobowe wprowadzamy do naszych systemów IT i tam je przechowujemy, aby mieć do
nich łatwy dostęp, zawsze wtedy, gdy ich potrzebujemy.

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie tylko my przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe udostępniamy różnym grupom
odbiorców, przy czym tylko wtedy, gdy ma to związek z celami, w których Twoje dane osobowe
przetwarzamy lub korzystaniem przez nas z systemów IT. Twoje dane osobowe udostępniamy np.
naszym podwykonawcom, w tym innym spółkom z naszej Grupy, firmom zewnętrznym, które świadczą
dla nas usługi w zakresie utrzymywania, naprawy, aktualizacji systemów IT, kurierom, przewoźnikom.

6. Korzystamy z usług Google Cloud oraz z innych usług w chmurze. Jakie to ma
znaczenie dla przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
W bieżącej działalności korzystamy z usług Google Cloud (Gmail, Google Drive) oraz z innych usług
w chmurze. To oznacza, iż Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas do państw trzecich,
to jest poza UE i EOG. Przy przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich spełniamy warunki
określone w Rozdziale V RODO ("Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych"). Przykładowo stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne / standardowe
klauzule ochrony danych. Szczegółowe informacje na ten temat, można znaleźć na naszej stronie
internetowej: https://www.walstead-ce.com/en/home, w specjalnej zakładce dotyczącej RODO.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak długo możemy współpracować z Twoim pracodawcą/
zleceniodawcą, a naszym klientem, podwykonawcą albo dostawcą, w tym możemy im oferować nasze
produkty oraz usługi. Twoje dane osobowe zawarte w umowie przechowujemy przez 5 lat od początku
roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały
ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

8. Kiedy możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych?
Ważne prawo do
sprzeciwu

Tam, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wynikających z naszych prawnie
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uzasadnionych interesów, masz prawo w każdym czasie SPRZECIWIĆ SIĘ wobec przetwarzania przez
nas Twoich danych osobowych, ale nie zawsze. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy zaistnieje szczególna
sytuacja dotycząca Ciebie. My możemy również wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy, aby
dalej przetwarzać Twoje dane osobowe lub robić to w związku z dochodzeniem praw, obroną.
Ponadto masz prawo SPRZECIWIĆ SIĘ, w każdym czasie i bez zaistnienia dodatkowych okoliczności,
wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy je przetwarzamy do
celów marketingu bezpośredniego lub na potrzeby profilowania.

9. Jakie

masz inne prawa wynikające z RODO?

Przede wszystkim możesz żądać od nas abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe (czyli masz
tzw. prawo do bycia zapomnianym). Z prawa tego możesz skorzystać w przypadkach opisanych w
RODO, np. gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, w których je przetwarzaliśmy.
Masz również:

•

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, że
przetwarzamy Twoje dane osobowe, dostępu do nich oraz otrzymania od nas określonych
informacji związanych z ich przetwarzaniem.

•

Prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one
nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy Twoje dane osobowe są niekompletne.

•

Prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach
opisanych w RODO (np. gdy zakwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich
danych osobowych).

•

Prawo żądania od nas, abyśmy zapisali Twoje dane osobowe w pliku, w powszechnie
dostępnym formacie (np. .docx), w ustrukturyzowany sposób, i przesłali je wskazanemu przez
Ciebie administratorowi (prawo do przenoszenia danych)

•

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uważasz, że
przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prześlij nam maila na adres e-mail
dpo@walstead-ce.com.o treści, która pozwoli nam ustalić czego od nas oczekujesz.

10. Czy masz obowiązek udostępnić nam Twoje dane osobowe?
W przypadkach, gdy sam udostępniasz nam Twoje dane osobowe, robisz to dobrowolnie. Pamiętaj
jednak, iż możesz mieć obowiązek udostępnienia nam Twoich danych osobowych, a to z tego powodu,
że np. jesteś pracownikiem naszego klienta i kontakty z nami należą do Twoich obowiązków
pracowniczych. Nie udostępniając nam Twoich danych osobowych możesz naruszyć taki obowiązek.

11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Nie będziesz podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
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