POLITYKA PRYWATNOŚCI KAMIR PHU
Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, kontrahentów, pracowników oraz
współpracowników, na podstawie art. 13 i 14 ust. 1 i 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, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą
poniższe dane i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez KAMIR PHU Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (dalej jako: Administrator Danych Osobowych).
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest KAMIR PHU Spółka z o.o., ul. Elewatorska 13, 15-620 Białystok,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146499.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo uzyskać informacje pod
adresem: KAMIR PHU Spółka z o.o., ul. Elewatorska 13, 15-620 Białystok lub e-mailowo: kamir@kamirphu.pl
2. CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH, CZAS PRZECHOWYWANIA
DANYCH, UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH (O ILE WYSTĘPUJE)
Cel przetwarzania
Zawarcie i wykonywanie
umów
(sprzedaży/dostawy) z
klientem/kontrahentem
(w tym kontaktu z
pracownikami
klienta/kontrahenta)

Podstawa prawna
przetwarzania
Art. 6 us t. 1 l i t. b)
RODO

Czas przechowywania
danych

Przez cza s trwania umowy oraz
po za kończeniu jej
obowiązywania do czasu
upływu terminów
przedawnienia roszczeń z ni ej
wyni kających, co do zasady 3
l a ta, maksymalnie 6 l at.

Art. 6 us t. 1 l i t. f)
RODO

Jeżeli terminy właściwe dla
dochodzenia ewentualnych
ros zczeń są krótsze niż okresy
przechowywania dokumentów
rozl i czeniowych dla celów
poda tkowych, dokumenty te
będzi emy przechowywać przez
cza s niezbędny dla celów
poda tkowo-rozliczeniowych tj.
przez 5 l a t od czasu
za kończenia roku w którym
za ktualizował się obowiązek
poda tkowy.

Rozpatrywanie
reklamacji zgłaszanych
przez klientów (z tytułu
rękojmi i gwarancji) oraz
skarg

Art. 6 us t. 1 l i t. b)
RODO

Dokumentacja związana z
obs ługą reklamacji danego
kl i enta przechowywana będzie
jes zcze przez rok po terminie
upływu rękojmi lub rozliczeniu
rekl amacji.

Prowadzenie działań
marketingowych wobec
potencjalnych i
aktualnych klientów
(bez wykorzystania
środków komunikacji

Art. 6 us t. 1 l i t. f)
RODO

Art. 6 us t. 1 l i t. c)
RODO

Do cza s u wniesienia przez
kl i enta sprzeciwu wobec
przetwa rzania jego danych w
cel a ch marketingowych

Uzasadniony interes
Administratora

Admi nistrator Danych Osobowych w
zwi ązku z działaniami podjętymi w
cel u zawarcia umowy l ub jej realizacji
konta ktuje się w uzasadnionym celu z
pra cownikami oraz
ws półpracownikami klientów i
kontra hentów, wyznaczonymi ja ko
tzw. „os oby do kontaktu”

Uza s adniony i nteres Administratora
Da nych Os obowych wyra żony
poprzez prowadzenie działań
ma rketingowych, mających na celu
promowanie własnej działalności
ora z podejmowanych przez

elektronicznej)

przedsiębiorcę działań i produktów
ora z us ług

Prowadzenie działań
marketingowych wobec
potencjalnych i
aktualnych klientów (z
wykorzystaniem
środków komunikacji
elektronicznej)

Art. 6 us t. 1 l i t a)
RODO tj. zgoda
os ób, których dane
dotyczą

Dochodzenie roszczeń
przez Administratora
Danych Osobowych lub
obrona przed
roszczeniami prawnymi
skierowanymi w
stosunku do
Administratora Danych
Osobowych

Art. 6 us t. 1 l i t. f)
RODO

Przez cza s trwania postępowań
w za kresie dochodzonych
ros zczeń, do czasu ich
pra womocnego za kończenia, a
w przypa dku postępowań
egzekucyjnych do czasu
os ta tecznego zaspokojenia
dochodzonych roszczeń.

Przechowywanie
dokumentów
zawierających dane
osobowe (umów, faktur)
w celach
rozliczeniowych

Art. 6 us t. 1 l i t. c)
RODO

Rekrutacja pracowników
i współpracowników

Art. 6 us t. 1 l i t. b)
RODO – dotyczy
przetwa rzania
da nych w za kresie
ws kazanym w
kodeksie pracy (a rt.
221 kodeksu pracy)

Dokumenty te będziemy
przechowywać przez czas
ni ezbędny dla celów
poda tkowo-rozliczeniowych tj.
przez 5 l a t od czasu
za kończenia roku w którym
za ktualizował się obowiązek
poda tkowy.
Da ne osobowe zgromadzone w
procesie rekrutacyjnym będą
przechowywane do czasu
za kończenia procesu rekrutacji.

Pods tawą prawną
przetwa rzania jest
zgoda osób, których
da ne dotyczą z
uwa gi na
us ta wę prawo
tel ekomunikacyjne i
us ta wę o
ś wi adczeniu usług
drogą el ektroniczną

Art. 6 us t. 1 l i t. a)
RODO – dotyczy
przetwa rzania
i nnych dane niż
ws kazane w a rt. 221
kodeksu pracy, w
tym da nych
konta ktowych
ka ndydatów, oraz
przetwa rzania tych
da nych na potrzeby
przys złych rekrutacji
Art. 9 us t. 2 l i t. a)
RODO – w
przypa dku
przekazania przez
ka ndydata do pracy

Do cza s u wycofania zgody, l ub
poi nformowania w dowolny
s posób, o chęci zaprzestania
konta ktu i otrzymywania
i nformacji o podejmowanych
przez Administratora Danych
Os obowych działaniach za
pomocą poczty elektronicznej
(e-mail) lub telefonu.

W przypa dku wyra żonej przez
Pa ńs two zgody na
wykorzys tywa nie danych
os obowych dla celów przyszłej
rekruta cji, dane będą
wykorzys tywa ne maksymalnie
przez rok od daty wpłynięcia
zgłos zenia rekrutacyjnego.

Uza s adniony i nteres Administratora
Da nych Os obowych w związku z
dochodzeniem roszczeń lub obrony
przed roszczeniami prawnymi
przeja wia się w konieczności
przetwa rzania danych pracowników,
w tym ws półpracowników klientów
l ub kontrahentów oraz danych
s a mych klientów/ kontrahentów.

da nych
s zczególnych, o
których mowa w art.
9 us t. 1 RODO
Zatrudnianie
pracowników oraz
wszelkie czynności i
rozliczenia związane z
zatrudnieniem
pracowników

Art. 6 us t. 1 l i t. c)
RODO
Art. 6 us t. 1 l i t. b)
RODO
Art. 9 us t. 2 pkt b),
h), j) RODO
Art. 6 us t. 1 l i t. a)
RODO - dotyczy
przetwa rzania
i nnych dane niż
ws kazane w a rt. 221
kodeksu pracy i
i nnych ustawach
s zczególnych (np.
wi zerunek)

Nawiązywanie
współpracy na
podstawie umów
cywilnoprawnych oraz
czynności i rozliczenia
związane z prowadzoną
współpracą

Art. 6 us t. 1 l i t. c)
RODO
Art. 6 us t. 1 l i t. b)
RODO

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami zobowiązującymi
do a rchiwizowania
dokumentów z za kresu prawa
pra cy, tj. a kta osobowe przez
l a t 50, w ni ektórych
przypa dkach przez l at 10 od
rozwi ązania/wygaśnięcia
s tos unku pracy. 10-l etni okres
przechowywania
dokumentacji w sprawach
zwi ązanych ze stosunkiem
pra cy ora z a kt osobowych
pra cownika, będzie
s tos owany dla wszys tkich
pra cowników zatrudnionych
po 1 s tyczni a 2019 r.
Przez cza s trwania umowy oraz
po za kończeniu jej
obowiązywania do czasu
upływu terminów
przedawnienia roszczeń z ni ej
wyni kających, co do zasady 3
l a ta, maksymalnie 6 l at.
Jeżeli terminy właściwe dla
dochodzenia ewentualnych
ros zczeń są krótsze niż okresy
przechowywania dokumentów
rozl i czeniowych dla celów
poda tkowych, dokumenty te
będzi emy przechowywać przez
cza s niezbędny dla celów
poda tkowo-rozliczeniowych tj.
przez 5 l a t od czasu
za kończenia roku w którym
za ktualizował się obowiązek
poda tkowy.

Monitoring wizyjny
stosowany w siedzibie
Administratora Danych
Osobowych

Art. 6 us t. 1 l i t. f)
RODO

Na gra nia z monitoringu
wi zyjnego przechowywane
będą ni e dłużej niż 3 miesiące,
o i l e nie zajdzie potrzeba
za bezpieczenia nagrania z
uwa gi na wszczęte l ub toczące
s i ę postępowanie

Uza s adniony i nteres Administratora
Da nych Os obowych polegający na
za pewnieniu bezpieczeństwa osób i
mi enia Administratora Danych

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
−

organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

−

podmioty wspierające Administratora Danych Osobowych w prowadzonej działalności na jego
zlecenie, w szczególności: dostawcy zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym
działalność, przewoźnicy oraz operatorzy pocztowi, w tym Poczta Polska S.A. realizujący dostawy w
imieniu Administratora Danych Osobowych, internetowe platformy sprzedażowe,

−
−

dostawcy domeny, hostingu oraz poczty elektronicznej,
banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

−
−

w przypadku prowadzenia postępowań sądowych, dochodzenia roszczeń – Kancelaria Prawnicza,
firmy medyczne świadczące usługi zdrowotne na rzecz pracowników, firmy szkoleniowe, firmy
oferujące pozapłacowe świadczenia pracownicze i ubezpieczyciele (w zakresie danych osobowych
pracowników lub współpracowników), firmy oświadczające przeszkolenie z zakresu BHP,

−

w zakresie danych pracowników i współpracowników – również kontrahenci Administratora Danych
Osobowych, bowiem w zakresie wynikającym z pełnionych obowiązków pracowniczych mogą być
udostępniane kontrahentom Administratora celem realizacji umów i utrzymania kontaktu
z kontrahentami Administratora.

4. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
W zakresie danych osobowych klientów/kontrahentów przetwarzane są następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, adres (zamieszkania/do korespondencji), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa fir my,
numer NIP.
W zakresie danych osobowych pracowników i współpracowników pobierane są dane osobowe wymienione
w art. 221 Kodeksu pracy oraz innych ustaw związanych z zatrudnieniem pracownika, a inne dane osobowe, na
podstawie zgody pracownika.
5. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są:
−
−
−

bezpośrednio od Państwa,
ze źródeł publicznie dostępnych jak wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG), Internet, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego,
z platformy sprzedażowej.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
a.
b.
c.
d.
e.

Przysługuje Państwu prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli są błędne,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
wniesienia skargi na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,

Prawa osób, których dane dotyczą realizowane będą zgodnie z art. 12-23 RODO.
W przypadku Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. PRAWO DO SPRZECIWU
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych. W przypadku
zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo
w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim
przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec
przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Administrator Danych Osobowych nie będzie już
przetwarzać danych osobowych w tym celu.
8. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i ich rozliczenia oraz wywiązania się przez Administratora
Danych Osobowych z wymogów prawa i dotyczy to następujących sytuacji:
− zawarcia i wykonywania umów z klientami/kontrahentami,
− rozpatrywania reklamacji zgłaszanych przez klientów (z tytułu rękojmi i gwarancji) oraz skarg,
− dochodzenia roszczeń przez Administratora Danych Osobowych lub obrona przed roszczeniami
prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora Danych Osobowych,
− przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych,
− rekrutacji pracowników i współpracowników,
− zatrudnianie pracowników oraz wszelkie czynności i rozliczenia związane z zatrudnieniem
pracowników.
W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania danych w celach marketingowych) podanie
danych jest dobrowolne.
9. INFORMACJA O PROFILOWANIU
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim spoza EOG lub organizacji
międzynarodowej.

