Zasady przetwarzania danych osobowych
MORAVIA STEEL a.s.
Wstęp
Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ochrona danych
osobowych należy do podstawowych obowiązków, które realizujemy w naszej działalności
gospodarczej. Przetwarzane przez nas dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą, a dzięki
podjętym przez nas środkom technicznym i organizacyjnym jesteśmy w stanie zabezpieczyć
dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą lub zniszczeniem.
Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa jakie dane osobowe
przetwarzamy, z jakich źródeł je pozyskujemy, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy,
komu można je przekazać, czas ich przetwarzania oraz jakie macie Państwo prawa w związku z
ochroną danych osobowych.
Informacje o administratorze danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez MORAVIA STEEL a.s. z siedzibą w Průmyslovej 1000,
Staré Město, 739 61 Třinec, numer identyfikacyjny 63474808, wpisana do rejestru handlowego
Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja B, wkład 1297 (zwana dalej „Administratorem”). Jeżeli
zaistnieje potrzeba informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych lub skorzystania z
poniższych praw, można to zrobić pisemnie – listem poleconym wysłanym na adres siedziby
firmy lub elektronicznie pod adres e-mail: GDPR@ moraviasteel.cz.
Zakres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy dane osobowe, które pozyskujemy od Państwa - jako kontrahenta (osoby
fizycznej) podczas negocjacji, zawierania i realizacji umów dostawca - klient, a także z umów
zawieranych z kontrahentami (osobami prawnymi) oraz dokumentacji związanej z tymi
umowami, w której Państwa dane osobowe są wymienione. Są to następujące dane osobowe:
• imię i nazwisko, tytuł, stanowisko
• numer identyfikacyjny i podatkowy osoby fizycznej – przedsiębiorcy
• adres zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności osoby fizycznej – przedsiębiorcy
• adres e-mail
• numer telefonu (stacjonarny, komórkowy)
• numer faksu
• połączenie bankowe
W jakich celach są przetwarzane dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej
Przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu zawarcia i realizacji umów
handlowych (sprzedaży / zakupów) w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
Podstawą prawną przetwarzania w tym przypadku jest wykonanie umowy, którą z Państwem
zawieramy.
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Celem przetwarzania danych osobowych, które uzyskujemy z umów zawieranych z naszymi
kontrahentami (tj. dane osobowe przedstawicieli ustawowych kontrahenta, pracowników lub
innych osób) jest realizacja tych umów, czyli realizacja praw i obowiązków naszej firmy jako
strony. Podstawą prawną przetwarzania jest zatem nasz prawnie uzasadniony interes, polegający
na utrzymaniu i rozwoju naszej działalności gospodarczej. Ta sama podstawa prawna ma
zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń
prawnych.
Przetwarzamy również dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wynikających z ustawy o
rachunkowości oraz przepisów podatkowych.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę (Administratora) wyłącznie w wyżej
wymienionych celach, przy czym cały proces przetwarzania jest zabezpieczony organizacyjnie
i technicznie tak, aby nie doszło do nielegalnego lub niedozwolonego przetwarzania danych
osobowych, w szczególności przez osoby trzecie. Państwa dane osobowe są dla nas poufne.
Administrator może jednak udostępnić Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie i w
określonym celu także następującym osobom:
•
•
•

osobom, które świadczą Administratorowi usługi związane z udostępnianiem danych
osobowych (np. usługi informatyczne, doradztwo księgowe i podatkowe, obsługa prawna,
tłumaczenia pisemne i ustne)
podwykonawcom Administratora w celu realizacji zawartych umów
organom państwowym i innym osobom, które są uprawnione do żądania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przy wyborze osób, które dokonują operacji przetwarzania danych osobowych dla
Administratora na podstawie umowy powierzenia (podmioty przetwarzające), kładzie się
nacisk na ich fachowość, wiarygodność i umiejętność zapewnienia właściwego organizacyjnotechnicznego przetwarzania danych osobowych oraz ochrony praw osób, których dane
dotyczą.
Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom spoza Unii Europejskiej.
Okres przez jaki dane osobowe będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) tylko przez czas niezbędny do realizacji
określonych celów, w jakich są przetwarzane. W przypadku stosunku umownego Państwa
dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania umowy, tj. przez
okres niezbędny do jej wykonania i wykonywania uprawnień wynikających z umowy, który
nie przekroczy 10 lat. W celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe będą
przechowywane przez okres archiwizacji określony przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 10
lat.
Profilowanie
W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych
decyzji ani nie dokonuje profilowania.
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Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”). Zasady te dają prawa, które
trzeba zapewnić w odpowiedni sposób. Są to następujące prawa:
•

Prawo do informacji i dostępu do danych osobowych
Prawo w dowolnym momencie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania
informacji, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to macie Państwo
prawo do uzyskania odpowiedniego potwierdzenia od Administratora, a także dostępu do
tych danych osobowych i informacji w zakresie określonym w art.15. RODO. Otrzymacie
również kopię przetwarzanych danych osobowych.

•

Prawo do skorygowania danych osobowych
Prawo zażądać od Administratora skorygowania niedokładnych danych osobowych lub
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, które o Państwie przechowywuje, bez
zbędnej zwłoki.

•

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Prawo zażądać od Administratora usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli
nie ma wystarczającego powodu prawnego do ich przetwarzania.

•

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Do czasu rozstrzygnięcia spornych kwestii dotyczących przetwarzania Państwa danych, w
szczególności jeśli zaprzeczasz prawidłowości przetwarzania danych lub jest to niezgodne
z prawem, ale odmawiasz usunięcia takich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw
wobec przetwarzania, masz prawo zwrócić się do Administratora o ograniczenie ich
przetwarzania. W takim przypadku Państwa dane osobowe będą tylko przechowywane i nie
będą przetwarzane w żaden inny sposób bez Państwa zgody.

•

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy, a
przetwarzanie odbywa się automatycznie, przysługuje Ci prawo do tzw. przenoszenia
danych, czyli prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. w formacie PDF).

•

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora lub na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W
przypadku wniesienia sprzeciwu w zakresie marketingu bezpośredniego, dane osobowe
Państwa nie będą już przetwarzane w tym celu. W pozostałych przypadkach Administrator
oceni, czy istnieją poważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania z jego strony, które
przeważają nad Państwa interesami, prawami lub wolnościami i można w związku z tym
kontynuować przetwarzanie. Administrator poinformuje Państwa o wyniku oceny bez
zbędnej zwłoki.
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Zastosowanie praw
Swoje prawa można realizować u Administratora w formularzu oraz w danych kontaktowych
podanych w sekcji „Informacje o administratorze danych osobowych”. Na podstawie Państwa
żądania Administrator poinformuje Państwa o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby oraz ze
względu na złożoność i liczbę wniosków okres ten może zostać przedłużony o kolejne dwa
miesiące, o czym zostaną Państwo poinformowani w odpowiednim czasie.
Administrator informuje poszczególnych odbiorców, którym ujawniono dane osobowe, o
skorygowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniach przetwarzania, chyba że
okaże się to niemożliwe lub wymagałoby nieproporcjonalnego wysiłku.
Jeżeli uważasz, że Państwa prawa zostały naruszone w związku z przetwarzaniem swoich
danych osobowych przez Administratora, można również wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w ppłk. Sochora 27,
170 00 Praga 7, www.uoou.cz.
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