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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH PODCZAS KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ Z HANEL Firma Handlowo Doradcza Mariusz Kaliński LUB W INNY SPOSÓB

Szanowni Państwo,
Państwa adres email oraz dane osobowe takie jak (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) przekazane
podczas korespondencji elektronicznej lub w inny sposób (np. przekazane wizytówki lub od osób trzecich
w ramach świadczenia przez nas dla nich usług) są przetwarzane przez firmę HANEL Firma Handlowo
Doradcza Mariusz Kaliński.
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, co następuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mariusz Kaliński prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą HANEL Firma Handlowo-Doradcza Mariusz Kaliński z siedzibą w Małej Nieszawce,
ul. Łagodna 11, 87-103 Toruń 5, POLSKA, nr. tel. +48 678 71 27 lub +48 601 92 55 96, e-mail:
hanel@hanel-fhd.pl , hanel@hanel-electrotechnics.com.pl, www.kablegrzejne.eu, www.hanel-fhd.pl,
www.hanel-electrotechnics.com.pl
2.

Cele i podstawy przetwarzania danych.

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
a) w celu wykonania i na podstawie umów handlowych (zamówień), które zawarliśmy lub zawrzemy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przygotowywania ofert, zapytań ofertowych, działań
marketingowych, zapewnienia serwisu, obsługi logistycznej, utrzymywania relacji biznesowych.
b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji
potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Prawo do sprzeciwu - w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych
celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne
prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów i praw lub Państwa dane
będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości.
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Uprawnienie opisane powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami wysyłając wiadomość
email na adres: rodo@hanel-fhd.pl lub pisząc na adres korespondencyjny firmy.
4.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres ich przydatności dla wzajemnych kontaktów lub
przez okres wynikający z zawartych umów, zamówień lub porozumień w którym zobowiązani będziemy
obowiązującym prawem do archiwizacji danych lub w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z
zawartymi umowami, zamówieniami czy porozumieniami.
Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie je usuniemy. Jeżeli jednak nie
nawiążemy współpracy, Państwa dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły
rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności ich usunięcia.
5.

Odbiorcy danych:

a)

Dane osobowe mogą zostać ujawnione: sądom lub urzędom w zakresie określonym prawem.

b) Dane osobowe przekazywane będą także podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby
obsługi i realizacji umów / zleceń / zamówień, etc. np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe,
kurierskie, transportowo – logistyczne, informatyczne, prawne, księgowe czy jednostkom certyfikującym.
6.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

a)

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do żądania usunięcia danych,
Należy wziąć pod uwagę, iż nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy
obowiązek przetwarzania Państwa danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia
podatkowe, etc). W każdym przypadku jednak usuniemy Państwa dane osobowe w możliwie
najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich odpowiednią ochronę (co oznacza
brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez konieczności wykonania niezwykle
trudnej pracy aby je uzyskać), dzięki czemu Państwa dane, które musimy zachować zgodnie z
obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej firmie.
d) ograniczenia przetwarzania danych;
O ile Państwa żądanie nie będzie stało w sprzeczności z wymaganiami obowiązującego prawa, lub nie
będzie to konieczne dla realizacji umowy, zrealizujemy Państwa żądanie.
e)

prawo do przenoszenia danych;
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Uprawnienia opisane powyżej możecie Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami wysyłając wiadomość
email na adres: rodo@hanel-fhd.pl lub pisząc na adres korespondencyjny firmy.
f)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych podczas czynności zmierzających do zawarcia
umowy handlowej / zamówienia HANEL FHD Mariusz Kaliński przetwarza następujące informacje: nazwa
firmy, imię i nazwisko Klienta, adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer
rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających
podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, historię przesyłania
zapytania ofertowego i zapytania o produkty.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych osób kontaktowych administrator przetwarza:
nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, zajmowane stanowisko, posiadane
uprawnienia wskazane przez klienta, numer dokumentu tożsamości (jeśli konieczny) w przypadku
uprawnień do reprezentowania klienta w zakresie odbioru towarów w imieniu klienta, historię
komunikacji z osobą kontaktową.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem
ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony HANEL
FHD Mariusz Kaliński zmierzających do zawarcia umowy handlowej, realizacji zamówienia, wystawienia i
wysłania faktury czy innych usług.
10. W toku prowadzonej przez nas działalności gospodarczej NIE podejmujemy decyzji w sposób
zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o posiadane dane osobowe.

