Klauzula informacyjna RODO
Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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).
Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nomax Trading sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śl., przy ul. Ceramiki 37,
REGON: 240513647, NIP: 4980214774, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000269226, kapitał zakładowy 3.186.000 zł
Kontakt z Administratorem Danych
W związku z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować poprzez:
adres e-mail: odo@nomax.pl
lub
adres pocztowy: ul. Ceramiki 37, 41-945 Piekary Śląskie
z dopiskiem „ochrona danych osobowych”
Zakres informacji
W niniejszej klauzuli Administrator przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących:

klientami i dostawcami, w tym potencjalnymi klientami i dostawcami, Administratora (dalej jako Kontrahenci)

pracownikami, pełnomocnikami lub reprezentantami Kontrahentów,

innymi osobami kontaktującymi się z Administratorem.
Źródła pozyskiwania danych
Administrator pozyskuje dane osobowe głównie od osób, których te dane dotyczą.
Dane osobowe pozyskiwane są również od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, z którymi Państwo współpracujecie lub które
reprezentujecie na innej postawie. Zakres danych jest wtedy ograniczony do danych niezbędnych w celu zawarcia i realizacji umów
z Kontrahentem lub załatwienia innej sprawy związanej z działalnością Administratora i obejmuje: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwę
podmiotu, dane kontaktowe takie jak adres e-mail, numer telefonu lub faxu.
Cele przetwarzania danych i podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane, tylko wtedy gdy:
1. Przetwarzanie jest niezbędne w celu zawarcia i/lub wykonania umowy (co obejmuje też składanie i realizację zamówień) - art. 6 ust.
1 pkt b RODO, w tym:

umożliwienie wykonania umów oraz transakcji, w tym składania i realizacji zamówień,

zapewnienie obsługi umów oraz transakcji,

obsługa reklamacji i zgłoszeń,

kontakt w związku z realizacją umowy,

dokonywanie rozliczeń pomiędzy stronami umowy.
2. Przetwarzanie jest niezbędne w celu zrealizowania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
takich jak:

realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych.
3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej - art. 6
ust. 1 lit f RODO:

korzystanie z danych osobowych pracowników, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub innych
reprezentantów Kontrahentów, w związku z zawarciem i/lub wykonaniem umowy oraz kontakt z kontrahentami i innym
osobami w innych sprawach związanych z prowadzoną działalnością,

dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową i obrona przed takimi roszczeniami,

prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji
elektronicznej,

prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Ustawę o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.
Odbiorcy danych
Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

bankom, w przypadku konieczności rozliczeń,

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas
obowiązków,

podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w tym dostawcom usług, dostawcom systemów IT, firmom
ubezpieczeniowym i windykacyjnym, kancelariom prawnym,

podmiotom należącym do grupy kapitałowej Administratora w wewnętrznych celach administracyjnych, takich jak
sprawozdawczość finansowa.

Przekazywanie danych poza EOG
Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, chyba że są Państwo Kontrahentem spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Wtedy Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłącznie
zgodnie z Państwa dyspozycją lub wyłącznie w celu zawarcia lub wykonania umowy, w szczególności takim podmiotom jak agencje celne i firmy
transportowe.
Czas przechowywania danych
Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

dane zawarte w umowach oraz dane związane z realizacją umów, w tym składaniem i realizacją zamówień – do czasu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy lub zakończenia postępowania,

dane przetwarzane w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego,

dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do czasu jej wycofania,

dane zbierane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przez okres umożliwiający realizację tego interesu, lub do
czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych
Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

dostępu – czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo dostępu do jej danych
i uzyskania ich kopii, a także prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu danych,

sprostowania – żądania poprawienia dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych
danych,

usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeśli Administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania lub
dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania,

ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi
sprawdzić prawidłowość danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich
wykorzystania;
c)
Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

przenoszenia danych – otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do
odczytu maszynowego, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile przesłanie jest technicznie możliwe),
jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administrator,
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administrator dokonuje wówczas oceny istnienia
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane
dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną, interesy osoby, której dane dotyczą
będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;

cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
dokonanego na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych uprawnień prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres odo@nomax.pl lub skontaktować się z Administratorem
korespondencyjnie pod adresem pocztowym: ul. Ceramiki 37, 41-945 Piekary Śląskie z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa).

RODO Klauzula informacyjna 01/2018

