Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w Xella Polska sp. z o.o. – komunikacja i
prowadzenie działalności gospodarczej
W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”),
przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
I.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Xella Polska sp. z o.o.,
ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa, adres e-mail: odo-polska@xella.com

II.

Jakie dane przetwarzamy i skąd je mamy
Przetwarzamy następujące Państwa dane podane nam w związku z nawiązaniem lub
utrzymywaniem relacji biznesowych lub prowadzeniem komunikacji: imię, nazwisko, adres
email, numer telefonu, stanowisko, nazwa i adres firmy.
Dane osobowe zostały nam podane bezpośrednio przez Państwa np. podczas kontaktu z
naszymi przedstawicielami lub prowadzonej z nami korespondencji, bądź przez Państwa
pracodawców, którzy przekazali nam Państwa dane kontaktowe dla celów związanych z
prowadzoną przez nich działalnością. W przypadkach, gdy Państwa dane pochodzą także z
innych źródeł, wskażemy je Państwu wraz z przekazaniem niniejszej informacji.

III.

Dla jakich celów i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów związanych z prowadzoną przez nas
działalnością gospodarczą, w tym prowadzenia korespondencji z Państwem, utrzymywania
relacji biznesowej, a także zarządzania danymi w naszych bazach danych. Dane te
przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie
ciągłości komunikacji, utrzymanie relacji biznesowych i umożliwienie kontaktowania się w
sprawach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Ponadto, przetwarzamy dane osobowe do celów zapewnienia zgodności z nałożonymi na nas
obowiązkami prawnymi; przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W niezbędnym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów realizacji naszych
uzasadnionych interesów, takich jak grupowe procesy wewnętrznego administrowania
danymi, zgłaszanie lub odpieranie roszczeń prawnych, zapobieganie przestępstwom,
zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych, pomieszczeń i
infrastruktury, zarządzanie działalnością gospodarczą, w tym zarządzanie ryzykiem, windykacja
należności, prowadzenie działań analitycznych i statystycznych, archiwizacja danych,
zapewnienie rozliczalności ochrony danych, przekazywanie informacji o naszych produktach,
usługach, ofertach, organizowanych wydarzeniach, konkursach i promocjach.

IV.

Czy przekazanie danych jest obowiązkowe?
Przekazywanie danych kontaktowych jest niezbędne do nawiązania i utrzymania relacji
biznesowej oraz umożliwienia kontaktu bądź wykonania obowiązków prawnych. Bez uzyskania
tych danych nie bylibyśmy w stanie nawiązać i utrzymać stosownych relacji z Państwem,
kontaktować się z Państwem lub wykonać naszych obowiązków prawnych.

Poza przypadkami wynikającymi z wykonywania obowiązków prawnych, podanie danych jest
dobrowolne, chyba że w określonym przypadku zbierania danych wskażemy inaczej.
V.

Kto posiada dostęp do danych osobowych?
Zależnie od kategorii danych osobowych, dostęp do Państwa danych osobowych uzyskują
jedynie właściwe działy / jednostki organizacyjne, w tym – o ile dane są przetwarzane za
pośrednictwem naszej infrastruktury informatycznej – także nasz dział IT. Zależnie od koncepcji
zarządzania rolami / prawami, dostęp do danych osobowych ograniczony jest do funkcji i
zakresu niezbędnego do odpowiedniego celu przetwarzania.
Możemy udostępnić dane osobowe:


Spółkom powiązanym w ramach grupy Xella, którym możemy przekazywać dane osobowe
w celu wewnętrznego administrowania danymi;



usługodawcom, którzy – na podstawie odrębnie zawartych z nami umów – świadczą
określone usługi, które mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych (takie jak usługi
IT, obsługa call center), a także zatwierdzonych podwykonawców naszych usługodawców;



podmiotom prywatnym lub publicznym, w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do
przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie nałożonego na nas obowiązku
prawnego.

VI. Czy stosujemy automatyczne podejmowanie decyzji?
W trakcie relacji z Państwem nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym
profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli będziemy stosować takie procesy w przyszłości,
osoby, których dane dotyczą, otrzymają od nas stosowną odrębną informację zgodnie z
właściwymi przepisami ustawowymi.
VII. Czy dane są przekazywane do krajów poza UE/EOG?
Dane osobowe są przetwarzane jedynie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego; nie zamierzamy przenosić danych osobowych do innych krajów
("państw trzecich").
VIII. Jak długo są przechowywane Państwa dane?
Państwa dane przechowywane są przez czas trwania relacji biznesowej z Państwem lub
reprezentowaną przez Państwa firmą. Po zakończeniu takiej relacji Państwa dane mogą być
przechowywane dla przyszłych kontaktów biznesowych, o ile i w zakresie w jakim pozostajecie
Państwo reprezentantami danej firmy, a my legitymujemy się prawnie uzasadnionym interesem
w dalszym przetwarzaniu Państwa danych.
Dla celów wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, przechowujemy Państwa
dane przez czas wskazany w takich przepisach, np. dla celów podatkowych przez okres 5 lat po
zakończeniu roku, w którym wystąpiło takie zdarzenie podatkowe.
IX. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:






żądać dostępu do swoich danych osobowych, art. 15 RODO;
żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, art. 16 RODO;
żądać usunięcia swoich danych osobowych, art. 17 RODO;
żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, art. 18 RODO;
sprzeciwiać się przetwarzaniu swoich danych osobowych, art. 21 RODO.

Powyższe prawa mogą być dochodzone w stosunku do nas, np. poprzez przekazanie nam
zawiadomienia z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na pierwszej stronie
niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć do właściwego organu nadzorczego
skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, art. 77 RODO.
Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych są dostępne pod
adresem http://www.ytong-silka.pl/pl/ochrona_prywatności.php

