INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)niniejszym
informujemy Państwa o przekazywaniu niektórych z Państwa danych osobowych, związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej naszej firmy .
Administratorem przekazanych przez Państwo danych osobowych jest: Dorota Zając
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „GAMAX” 43-300 Bielsko-Biała ul.Krakowska
337 działającej jako osoba fizyczna na podstawie ZAŚWIADCZENIA o zmianie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej nr 1720 wydanej przez Burmistrza Miasta Szczyrk
nr GKUHiR 6411/2008 ;NIP 547 000 12 06; Regon 070022441
Kontakt z Dorota Zając Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „GAMAX” 43-300 Bielsko-Biała
ul.Krakowska 337 działającej jako osoba fizyczna na podstawie ZAŚWIADCZENIA o zmianie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 1720 wydanej przez Burmistrza Miasta Szczyrk
nr GKUHiR 6411/2008 ;NIP 547 000 12 06; Regon 070022441 możliwy jest w następujący sposób :
-listowny pod adresem :Dorota Zając Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „GAMAX” 43-300
Bielsko-Biała ul.Krakowska 337
-e-mail piotr.gamax@wp.pl ;Tel.+48 512 154 720
Niniejszy dokument stanowi politykę bezpieczeństwa danych osobowych w jednostce, zwany dalej
Polityką. Reguluje całościowo dopuszczalny przez prawo sposób zarządzania i ochrony danych
osobowych oraz prawa osób, których dane osobowe są przez jednostkę przetwarzane.
Celem Polityki jest wskazanie działań, jakie należy podjąć, formy tych działań oraz sposób ich
przeprowadzania, aby wykonać ciążące na administratorze danych osobowych obowiązki, o których
mowa w art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Realizacja postanowień tego dokumentu ma zapewnić ochronę danych osobowych, właściwe
udokumentowanie przypadków naruszenia bezpieczeństwa oraz zapewnić właściwy tryb działania w
celu przywrócenia bezpieczeństwa danych.
Postanowienia niniejszej Polityki mają zastosowanie do wszelkich danych osobowych, w
rozumieniu art. 4 RODO, których administratorem jest firma Gamax, a obowiązek ich przestrzegania
spoczywa na każdym, kto przetwarza dane w jednostce.
Przetwarzaniu kandydatom do pracy ,podlegają dane osobowe, które umieścili w przesłanych
przez siebie CV w celach rekrutacyjnych .
Przetwarzaniu pracownikom firmy ,podlegają dane osobowe, które umieścili w przedstawionych
przez siebie dokumentach związanych z zatrudnieniem na umowę o prace /teczki osobowe/.
Monitoring firmy prowadzone jest tylko w celu ochrony i bezpieczeństwa mienia oraz
pracowników. Nagrania z monitoringu będą przechowywane jedynie przez czas niezbędny dla celów
monitorowania.

Przekazywaniu kontrahentom firmy
podlegają następujące dane osobowe przedsiębiorców
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek prawa
cywilnego lub spółek osobowych:
a)
b)
c)
d)

imię i nazwisko, jeśli dane te są częścią nazwy przedsiębiorcy lub spółki przedsiębiorcy;
adres miejsca prowadzonej działalności;
numer NIP;
dane dotyczące sprzedaży produktów farmaceutycznych

Przedmiotowe dane osobowe są danymi jawnymi, dostępnymi w ramach Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:
a) prawidłowa identyfikacja zaopatrywanych przez naszą Firmę kontrahentów
w celu
rozliczania należności , rozwijania sprzedaży łącznie z analizą i raportowaniem do
naszych dostawców .
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zezwalający na
przetwarzanie niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora tych danych lub stronę trzecią, wskazanych powyżej.
Źródłem pochodzenia przekazywanych danych osobowych są dane przekazane przez Państwo w
ramach współpracy z naszą Firmą (dane identyfikujące Państwa jako kontrahentów naszej Firmy) oraz
dane będące własnością naszej Firmy (dane dotyczące sprzedaży naszych towarów handlowych ).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw
trzecich. Państwa dane osobowe nie są również wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania
decyzji w sprawach Państwa dotyczących lub do profilowania.
Państwa dane osobowe przechowywane są przez cały okres Państwa współpracy z naszą Firmą oraz z
naszymi dostawcami, oraz przez okres 3 lat po jej zakończeniu.
Pragniemy poinformować o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści /wynikających z 3
letniego okresu przedawnienia/posiadanych przez naszą Firmę oraz naszych dostawców danych,
otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania lub uzupełnienia. W dowolnie wybranej przez Państwo
chwili istnieje możliwość usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych osobowych.
Ponadto zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez naszą Firmę narusza
postanowienia RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

