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.,, 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do
korespondencji: 39-207 Brzeznica, ul. Dębicka 44,
Przedstawicielom
Handlowym,
podmiotom

Інформація щодо обробки персональних даних
У зв'язку з співпрацею з Товариством з обмеженою
відповідальністю «Снежка Трейд оф Колорс»,
місцезнаходження Товариства: 00-867 Варшава, вул.
Хлодна 51; адреса для листування: 39-207 Бжезніца,
вул. Дембіцька 44 (надалі: «Снежка Трейд оф Колорс»
або «Адміністратор»). Снежка Трейд оф Колорс, як
адміністратор даних, оброблятиме Ваші персональні
дані для таких цілей:
a) виконання укладених договорів, якщо Ви є
стороною такого договору (законна підстава:
стаття 6 (1) (b) Регламенту Європеиського
Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня
2016 року про захист фізичних осіб при обробці
персональних даних і про вільне переміщення
таких даних та скасування Директиви 95/46/ЄС
(Загальнии регламент про захист даних), надалі:
«GDPR»,
b) якщо ви є працівником/підрядником Сторони
угоди про співпрацю, Ваші дані обробляються
Адміністратором відповідно до ст. 6 ч. 1 літ. f)
GDPR, де законним інтересом є належне
виконання договору між Адміністратором та
Вашим
роботодавцем/замовником;
Адміністратор отримав Ваші персональні дані
безпосередньо від Вас або від Вашого
Роботодавця/Замовника;
c) забезпечення зв'язку електронною поштою з
Адміністратором (иого працівниками та
співробітниками) та встановлення контактів з
адресатами,
а
також
документування
домовленостеи, укладених з контрагентами
Адміністратора за допомогою електронної
пошти відповідно до ст. 6 ч. 1 літ. f) GDPR, де
законнии інтерес Адміністратора полягає у
веденні листування та можливості доведення
домовленостеи, досягнутих під час листування ;
d) документального
оформлення
укладених
договорів та розрахунків за ними на основі
положень податкового законодавства, положень
Закону про бухгалтерськии облік (законна
підстава: стаття 6 ч.1 літ. c) GDPR);
e) встановлення, розслідування або захисту від
претензіи, які є реалізацією наших законних
інтересів, і для архівних цілеи (законна підстава:
стаття 6 (1) (f) GDPR).
Адміністратор може передавати Ваші персональні
дані іншим одержувачам, яким довірено обробку
персональних даних від імені та на користь
Адміністратора, у тому числі АТ Лако-Фарбова
Фабрика "Снєжка", 00-867 Варшава, вул.Хлодна 51;
адреса для листування: 39-207 Бжезніца, вул.
Дембіцька 44, Торговим представникам, суб’єктам,

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.

що надають консультативні послуги Адміністратору,
та суб’єктам, з якими Адміністратор уклав договір на
надання послуг з технічного обслуговування ІТсистем, якими користується Адміністратор. Ваші
персональні дані також можуть бути доступні
юридичним компаніям, які надають юридичну
допомогу Адміністратору.
Ваші дані не будуть передаватися третім країнам та
міжнародним організаціям.
Ваші персональні дані будуть оброблятися
Адміністратором протягом терміну дії договору між
сторонами, на період пред'явлення можливих
претензіи, тобто 3 роки з дати розірвання договору, а
також для архівних та розрахункових цілеи,
визначених визначені конкретними нормативними
актами, такими як податкове законодавство та Закон
про бухгалтерськии облік.
Звернувшись до нашого Інспектора із захисту
персональних даних за такою електронною адресою:
dane.osobowe.toc@sniezka.com,
Ви
можете
скористатися своїми правами, а саме:
 право доступу до своїх персональних даних та
отримання копії персональних даних, що
обробляються;
 право на виправлення своїх невірних даних;
 право вимагати видалення даних (право бути
забутим)
у
разі
настання
обставин,
передбачених ст. 17 GDPR;
 право вимагати обмеження обробки даних у
випадках, визначених ст. 18 GDPR;
 право заперечувати проти обробки даних у
випадках, визначених ст. 21 GDPR;
 право на передачу наданих даних, що
обробляються в автоматизованому порядку;
 право подати скаргу: Ви маєте право подати
скаргу до Голови Управління Захисту
Персональних Даних, якщо вважаєте, що
обробка Ваших персональних даних порушує
положення GDPR.

Повідомляємо, що надання персональних даних є
добровільним, але необхідним для укладення та
виконання договору та/або співпраці. Ненадання
даних призведе до неможливості укласти та
виконати договір та/або співпрацювати.

