Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z prowadzoną współpracą z Śnieżka Trade of Colours Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
siedziba Spółki: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
(dalej jako: „Śnieżka Trade of Colours” lub „Administrator”). Śnieżka Trade of Colours jako administrator danych
będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji zawartych umow jezeli jest Pani/Pan stroną takiej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”,
b) jezeli jest Pani/Pan pracownikiem/zleceniobiorcą Strony umowy wspołpracy, Pani/Pana dane są przetwarzane
przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest
prawidłowa realizacja umowy łączącej Administratora z Pani/Pana pracodawcą/zleceniodawcą; Administrator
pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezposrednio od Pani/Pana lub od Pani/Pana pracodawcy/zleceniodawcy;
c) umozliwienia kontaktu e–mailowego z Administratorem (jego pracownikami i wspołpracownikami) oraz
podejmowania kontaktu z adresatami, a takze dokumentowania ustalen dokonywanych z kontrahentami
Administratora poprzez pocztę elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadniony interes
prawny Administratora polega prowadzeniu korespondencji oraz mozliwosci wykazania poczynionych ustalen
w toku prowadzonej korespondencji;
d) udokumentowania zawartych umow i ich rozliczania, na podstawie przepisow prawa podatkowego, przepisow
ustawy o rachunkowosci (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c) RODO);
e) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu oraz w celach archiwalnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Administrator moze przekazywac Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, ktorym powierzono przetwarzanie
danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, w tym Fabryce Farb i Lakierow Sniezka S.A.,, 00-854 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeznica, ul. Dębicka 44, Przedstawicielom Handlowym,
podmiotom swiadczącym na rzecz Administratora usługi doradztwa oraz podmiotom, z ktorymi Administrator zawarł
umowę na swiadczenie usług serwisowych dla uzytkowanych przez Administratora systemow informatycznych.
Panstwa dane osobowe mogą byc ponadto udostępnione Kancelariom swiadczącym pomoc prawną na rzecz
Administratora.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez czas wykonywania łączącej strony umowy,
przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, tj. 3 lata od dnia rozwiązania łączącej strony umowy, a także dla celów
archiwalnych i rozliczeniowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak przepisy prawa podatkowego oraz
ustawy o rachunkowości.
Kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
dane.osobowe.toc@sniezka.com może Pani/Pan realizować swoje prawa, tj:
 prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu;
 prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności
przewidzianych w art. 17 RODO;
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 prawo przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 prawo do skargi: przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Uprzejmie informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia i wykonywania
umowy i/lub prowadzenia współpracy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji
umowy i/lub prowadzenia współpracy.

