Informacja dotycząca przechowywania , przetwarzania i wykorzystania danych zgodnie z przepisami RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o., ul. Anny
Walentynowicz 2, 20-328 Lublin.
2. W sprawie uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także we
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się
Administratorem.
a. adres: HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o., ul. Anny Walentynowicz 2, 20-328 Lublin
b. e-mail: rodo@hap.pl
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które widnieją na fakturze lub innych dokumentach
związanych z zawarciem i realizacją umowy kupna – sprzedaży zawartej między Panią / Panem, a
Administratorem. Dostaliśmy je od Pani / Pana lub od osoby, która wystąpiła z żądaniem wystawienia
dokumentu sprzedaży na te dane. Niektóre dane otrzymaliśmy od innych administratorów, np. z Pani /
Pana banku lub innych dostawców usług płatniczych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a. przygotowania do zawarcia, zawarcie i wykonanie, w tym rozliczenie, umowy zawartej
pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b. wykonanie ciążących na Spółce obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania
i przechowywania faktur i oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna art. 6
ust. 1 lit. c RODO);
c. przekazywanie materiałów marketingowych i handlowych, w tym w ramach newsletteru
(w przypadku wyrażenia zgody na subskrypcje newsletteru) oraz nieodpłatnych działań
realizowanych w ramach programów lojalnościowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. Podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki, a uczestniczące w wykonywaniu zawartej
umowy przez Administratora, tj.: podwykonawcom - podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi rachunkowe, usługi prawne lub z zakresu prawa podatkowego,
usługi związane z serwisem oprogramowania i infrastuktury informatycznej;
b. Podmioty przetwarzające dane w własnym imieniu, tj.: sądy i organy egzekucyjne,
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące
działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – jeśli jest to wymagane w związku z
płatnościami od Pani/Pana, podmioty nabywające wierzytelności lub świadczące usługi
prawne i doradcze oraz rejestry dłużników – w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Panią/Pana umowy z Administratorem.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, i tak:
a. z danych potrzebnych do wykonania łączącej Panią/Pana i Administratora umowy,
będziemy korzystać przez okres obowiązywania umowy i okres 3 lat od zakończenia
realizacji umowy.

b. z danych potrzebnych do wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów
księgowych Administrator będzie korzystał przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego w którym nastąpiło wystawienie faktury lub dokumentu księgowego.
c. z danych potrzebnych do realizacji programu lojalnościowego, będziemy korzystać do
czasu wycofania Pani/Pana zgody.
Po upływie okresów wskazanych powyżej Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane
anonimizacji.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
10. Podanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym, jednakże zawarcie i realizacja
umowy nie jest możliwa bez wskazanych danych. Ze względów rachunkowych i podatkowych także
niezbędne jest przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Aby spełnić wskazane obowiązki,
wykorzystywane są dane podane przez Panią/Pana przy zawarciu umowy..
11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie
decyzji będzie polegało na tym, że w przypadku nie wywiązywania się Pani/Pana z zobowiązań wobec
Administratora, dostęp do usług może zostać zablokowany.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć na adres wskazany w pkt
2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana
szczególną sytuacją.

