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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH / RODO

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/56/WE (RODO) stosowanego od 25 maja 2018 roku informujemy Państwa
o sposobie i celu przetwarzania Państwa danych a także o przysługujących Państwu prawach
związanych z ochroną danych.
Pragniemy przekazać, iż Szczotki Techniczne Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Bogdańcu 66-450, ul.
Motylewo 30, zwanym dalej STP POLSKA, jest administratorem Państwa danych osobowych. To
oznacza, że firma odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, rzetelny oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym STP POLSKA dostosowało swoje działania do
nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, realizacji
zamówienia oraz wszelkich innych działań w związku ze świadczeniem usług przez firmę na zlecenie
Klienta. Dodatkowo jako firma podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych jak np. ustawodawstwo
podatkowe oraz inne regulacje mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom czy działanie w
interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), co skutkuje przetwarzaniem danych zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym.
Firma przetwarza Państwa dane również na podstawie Państwa zgody udzielonej w określonych
celach. Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawiania oraz
prawa do odwołania zgody w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem podanych danych z
bazy kontrahentów STP POLSKA, z siedzibą z siedzibą w Bogdańcu 66-450, ul. Motylewo 30. Ponadto
macie Państwo prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora o ile jest to
technicznie możliwe. Macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w
Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. podmioty świadczące
usługi z zakresu księgowości, windykacji czy obsługi prawnej, informatycznej). Podmioty te
przetwarzają dane tylko i wyłącznie na zlecenie firmy i na podstawie zawartych umów. Do
podmiotów tych należą
Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywać się przez okres niezbędny do realizacji celów
wynikających z zawartych umów, zamówień, zleceń i regulacji prawnych do czasu wypełnienia

uzasadnionych interesów firmy lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, o ile nie występują prawne przesłanki do dalszego przetwarzania danych.
Państwa dane pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Państwa jako zainteresowanych
podmiotów, klientów w celu realizacji umów i zamówień, jak również z publicznych ewidencji i
rejestrów zawierających dane identyfikujące Klienta, dane kontaktowe, dane dotyczące istniejących
zobowiązań.
Wszelkie informacje znajdują się w siedzibie firmy. Zapraszamy do kontaktu:
T: +48 957 260 304
biuro@szczotkitechniczne.pl
Niniejsze pismo nie zmienia dotychczasowych warunków współpracy łączących strony, ma jedynie
charakter informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 roku.

