INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych; informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest
Drei Bond Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bagrowa 1, NIP: 679-21-26-730, REGON:
351180941, KRS: 0000154466, e-mail: biuro@dreibond.com.pl, tel.: +48 12 653 25 95
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych.
Przetwarzane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, lub zostały zebrane ze źródeł
publicznie dostępnych tj. formularzy kontaktowych, faktur, papierów firmowych, stron
internetowych, CEIDG, KRS, korespondencji mailowej. Są to: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres
zamieszkania, adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, adres e-mail,
numer telefonu, nr NIP, nr REGON, numer rachunku bankowego, kwota należności
klienta/kontrahenta.
Cel przetwarzania danych osobowych przez Drei Bond Polska Sp. z o.o.
1. Zachowanie relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a naszą Spółką.
2. Realizacja umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Drei Bond Polska (podstawa
prawna z art. 6 ust. 1b RODO).
3. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np.: podatkowych, rachunkowych
(podstawa prawna z art. 6 ust. 1 c RODO).
4. Wysyłania ofert handlowych Administratora będącego realizacją prawnie uzasadnionego
interesu jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów oraz usług (podstawa prawna
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Wysyłka innych informacji handlowych (newsletter) drogą elektroniczną – wyłącznie w
przypadku
wyrażenia
zgody
przez
Użytkownika,
w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez
czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) lub do czasu cofnięcia udzielonej
zgody.
Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego
przetwarzania danych przez administratora.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonywać poprzez
przesłanie
wiadomości
za
pośrednictwem
poczty
elektronicznej
na
nasz
adres biuro@dreibond.com.pl
Drei Bond Polska Sp. z o.o. udostępnia Państwa dane osobowe:
1. Podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu wykonania zawartej z Państwem
umowy sprzedaży.
2. Podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością lub jego podwykonawcom
(np. biura rachunkowe, firmy windykacyjne, partnerzy handlowi, firmy wspierające systemy
informatyczne).
3. Organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie pisemnego wniosku.
4. Innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą
ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Drei Bond Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

