Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych, dalej zwane
RODO )
Informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Proal LTD Sp. z O. O. z
siedzibą ul. Tartaczna 14, 84-200 Wejherowo zarejestrowana pod numerem KRD
0000208217, adres email : zapytania@proal-ltd.com zwany dalej Proal.
Proal dokłada szczególnej staranności do poszanowania i ochrony Państwa danych
osobowych.
1.

§1 Rodzaj i Cel przetwarzania danych
Proal przetwarza tylko dane niezbędne do wyznaczonych celów :
a. odpowiedzi na zapytania, realizacji złożonego zamówienia, w tym
ewentualnych reklamacji ( podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt b RODO)
b. realizacja zawartych umów wiążących Proal z Państwem - umowa dostawy
mediów, podwykonawstwo, umowa o świadczenie usług ( podstawa prawna :
art. 6 ust 1 pkt b RODO )
c. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze,
wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o
rachunkowości ( podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c RODO )
d. ustalenia, dochodzenia, obrony przed roszczeniami ( podstawa prawna : art.
6 ust 1 pkt f RODO )

1.

§2 Czas przechowywania danych
W przypadku wykonywania usługi przez Proal przetwarzane są oraz przechowywane do
końca realizacji zamówienia, zakończenia współpracy wiążącej i po jej zakończeniu
przez okres w którym wygasa obowiązek podatkowy oraz odpowiedzialności Proal z
tyt. Wykonanej usługi.

2.

Dane dostawców przechowywane są przez okres trwania współpracy oraz po jej
wygaśnięciu przez okres do 3,5 roku w przypadku ponownych zamówień, chyba że
strony umowy ustalą inaczej. Dane mogą być przechowywane dłużej w przypadku
odpowiedzialności tyt. gwarancji

3.

Dane usługodawców przechowywane są przez okres trwania współpracy oraz po jej
wygaśnięciu przez kres trwania odpowiedzialności czy możliwych roszczeń tyt.
wykonanej usługi. Dane mogą być przechowywane dłużej jeśli tak stanowią odrębne
przepisy prawa. (dane jednostki wykonującej pomiary / badania lekarskie)

§3 Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać ujawnione:
1. Właściwym organom państwowym, w przypadku zgłoszenia żądania udzielenia
informacji, zgodnie z obowiązkami panującego prawa.
2.

Upoważnionym pracownikom Proal w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia

3.

Podmiotom , którym Proal powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie
zawartych umów ( firmy transportowe , podwykonawcy )

4.

Bankom , Instytucjom finansowym lub kredytowym w związku realizacją stosunków
finansowych Łączących Proal z Państwem

5.

Podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności lub reprezentowani
Proal na drodze spornej – kancelaria Prawna

6.

Podmiotowi prowadzącego w imieniu Proal dokumentacji Księgowej.

§4 Rodzaje praw
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do Swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadniona interesu
administratora, przysługuje państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Państwa danych osobowych.
§5 Konieczność podania danych
W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do
ich realizacji. Brak zgody na ich przetwarzanie będzie się wiązał z brakiem możliwości
korzystania z usług Proal.
§6 Przekazywanie danych do państw z poza Uni Europejskiej
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw nie należących do Uni Europejskiej
i nie podlegającym przepisom o ochronie danych osobowych w szczególności RODO.
§7 Domniemana zgoda na przetwarzanie danych
Jednocześnie informuję że brak wniesienia przez Państwa sprzeciwu w zakresie dalszego
przetwarzania w/w danych osobowych na adres zapytania@proal-ltd.com w przeciągu 7 dni
od otrzymanej informacji traktowany jest jako zgoda na dalsze ich przetwarzanie zgodnie z
obowiązującym w tym zakresie przepisami prawa , w szczególności RODO
Wszelkie pytania oraz zgłoszenia dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres
zapytania@proal-ltd.com Osobą kontaktową w sprawach Ochrony Danych Osobowych jest
Marcin Gorecki.

