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> PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Za pośrednictwem linka znaleźli się Państwo na tej stronie, aby znaleźć informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych. Aby
spełnić nasze obowiązki informacyjne wynikające z art. 12 i nast. RODO, poniżej przedstawiamy naszą Politykę Prywatności.

> Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
44536 Lünen // Niemcy
T +49 2306 106-0
F +49 2306 106-100
Więcej informacji dotyczących naszej firmy, dane osób uprawnionych do reprezentacji i więcej możliwości kontaktu można znaleźć w nocie
prawnej na stronie internetowej > remondis.de/impressum/

> Cel przetwarzania danych
Otrzymane od Państwa dane przetwarzamy tylko w celach, w których je otrzymaliśmy lub zgromadziliśmy. Cele te to w szczególności:
prowadzenie komunikacji

	odpowiadanie na zapytania
	inicjowanie i świadczenie usług
	inicjowanie i realizacja umów
Przetwarzanie w innych celach wchodzi w rachubę tylko wówczas, jeżeli istnieją w tym zakresie niezbędne wymogi prawne zgodnie z art. 6
ust. 4 RODO. Obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13 ust. 3 i art. 14 ust. 4 RODO są oczywiście uwzględniane.

> Podstawa prawna przetwarzania
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zawsze – o ile nie obowiązują również specyficzne przepisy prawne – art. 6
RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość.
W rachubę wchodzą zwłaszcza następujące możliwości:
Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO
Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO
Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c) RODO
Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to administrator przestrzega następujących uzasadnionych interesów
własnych lub osób trzecich: Prowadzenie komunikacji, jeżeli osoba, której dane dotyczą nie jest bezpośrednią stroną inicjowanego lub
istniejącego stosunku umownego.
Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie rozważenia interesów, Państwo jako osoba, której dane dotyczą mają prawo do wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem Art. 21 RODO.

> Odbiorca danych osobowych
administrator, w szczególności pracownicy odpowiedniego działu

	podmiot przetwarzający, tzn. firma, która na podstawie związków umownych obchodzą się z Państwa danymi wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora

	organy i instytucje publiczne, jeżeli istnieje obowiązek prawny lub urzędowy
	audytorzy zewnętrzni, banki, agencje kredytowe
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> Przekazywanie danych osobom trzecim i poza teren UE
Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim odbywa się tylko wówczas, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy z
Państwem, przekazywanie jest dozwolone na podstawie rozważenia interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przepisy prawa
zobowiązują nas do przekazania danych lub wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie.
Jeżeli przekazanie danych następuje do kraju trzeciego spoza terenu UE, odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany poprzez
zawarcie standardowych klauzuli umownych i/albo uczestnictwa odbiorców danych w tzw. „Tarczy Prywatności” (ang. Privacy Shield) oraz
w środkach podjętych przez osobę trzecią w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych.

> Kategorie danych osobowych
O ile administrator nie gromadzi Państwa danych bezpośrednio z komunikacji z Państwem i Państwo w związku z tym wiedzą, jakie są to
dane, informujemy, że administrator regularnie przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
dane podstawowe, takie jak imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe
dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu i faksu, adres e-mail
dane bankowe
treść komunikacji
dane uczestników, w tym dane przedstawicieli prawnych i pełnomocników gospodarczych
dane dotyczące stanu faktycznego, w tym dane dotyczące osobistych i gospodarczych stosunków uczestników

> Okres przechowywania
Administrator przechowuje dane osobowe tylko przez taki okres, jaki jest wymagany dla realizacji celu przetwarzania. Jeżeli przechowywanie danych nie jest już wymagane do spełnienia obowiązków umownych i ustawowych oraz do realizacji uzasadnionych interesów, tzn. do
zachowania dowodów lub dokumentacji w ramach ustawowych przepisów o przedawnieniu, są one regularnie usuwane.

> Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą / inspektor ochrony danych
Na żądane udzielimy Państwu pisemnej lub elektronicznej informacji o tym, czy i jakie dotyczące Państwa dane są u nas zapisane
(art. 15 RODO) oraz sprawdzimy Państwa podanie o usunięcie (art. 17 RODO), sprostowanie (art. 16 RODO), ograniczenie przetwarzania
(art. 18 RODO) oraz przeniesienie (art. 20 RODO) Państwa danych osobowych i w przypadku spełnienia warunków podejmiemy te kroki.
W tym zakresie prosimy o kontakt z:
REMONDIS SE & Co. KG
- Koncernowy inspektor ochrony danych Brunnenstr. 138
44536 Lünen
> datenschutz@remondis.de
Taka sama zasada obowiązuje, jeżeli udzielili Państwo na gromadzenie lub wykorzystanie danych osobowych i chcą ją wycofać. Zgodę taką
mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO wobec przetwarzania Państwa danych mają Państwo w szczególności w odniesieniu
do marketingu bezpośredniego, jeżeli odbywa się on na podstawie rozważenia interesów.

> Prawo do wniesienia skargi
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Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do organu
nadzorczego. Listę inspektorów ochrony danych wraz z ich danymi osobowymi można znaleźć pod następującym linkiem:
> bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html
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