Załącznik numer 2 do Ogólnej Polityki Prywatności

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów/kontrahentów
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka FUJIFILM Europe GmbH z
siedzibą w Düsseldorfie, przy ul. Heesenstrasse 31, D-40549 Düsseldorf, NIemcy, dla której
akta rejestrowe prowadzi Amtsgericht Düsseldorf Düsseldorf, pod nr: HRB 10639 , dane
kontaktowe: adres telefon: T: + 49 211 5089 344, F: + 49 211 5089 344 , działająca poprzez:
FUJIFILM Europe GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z
siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, a wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347504, numer REGON: 142214461,
numer NIP: 1070015361; dane kontaktowe: adres mail: foto_feg-pl@fujifilm.com, telefon: T:
+48 22 517 66 00, F: +48 22 517 66 02 . Pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku
od godziny 9:00 do godziny 16:30

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
- z zakresu ochrony danych osobowych znajduje się w załączniku numer 1 do
Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem:
fotofujifilm.pl/regulaminy.html
- dot. cookies znajduje się w załączniku numer 1 do Ogólnego Regulaminu tj.
Ogólnej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: fotofujifilm.pl/regulaminy.html oraz
w
załączniku numer 2 do Ogólnego Regulaminu tj. Ogólnej Polityce Cookies,
dostępnej pod adresem: fotofujifilm.pl/regulaminy.html
Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z użytkowaniem Strony
Internetowej Administratora znajdują się w załączniku numer 5 do Ogólnego
Regulaminu tj. Ogólnej Klauzuli Informacyjnej.
2.
3.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest: Artur Kosior, dane
kontaktowe: foto_feg-pl@fujifilm.com
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b)
(dane zwykłe) lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy,
zgodnie z wskazaną wyżej podstawą prawną,
b)

wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim
obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to
przepisy szczególne,

c)

wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.:
i.

w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą,
mocodawcą, współpracownikiem,

ii.

w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń,

iii.

w celu ochrony osób i mienia należącego do Administratora, w tym monitoringu

iv.

w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego
towarów i usług Administratora,

v.

w celu realizacji umów z innymi Kontrahentami, Klientami,

vi.

w celu realizacji procesu reklamacji,

vii.

w celu przeprowadzania audytów, kontroli,

viii.

w celu realizacji kontaktu z Administratorem.

d) realizowania i wykonania Pana/Pani zamówienia na postawie Pana/Pani zgody w
oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a) (dane szczególne).
4.

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania. Będziemy
w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:
a.

osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom,
którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich
obowiązków,

b. podmiotom przetwarzającym, w tym działających w ramach naszej Grupy Spółek,
którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz
c.

innym odbiorcom danych np. kurierom lub innym dostawcom usług pocztowych,
bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, audytorom lub innym
podmiotem działającym w ramach naszej Grupy Spółek, Organom Państwowym,
dostawcom usług telekomunikacyjnych, dostawcom usług pocztowych, Bankom,
dostawcom usług finansowych.

2.

Administrator przetwarza następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: Imię,
Nazwisko, Adres i Miejsce Zamieszkania, Adres do korespondencji, firma, adres
prowadzenia działalności gospodarczej, adres do doręczeń, adres elektroniczny
Usługobiorcy, numer telefonu, Numer NIP, Numer PESEL, Kraj, Login, informacja o
wykorzystanych przez Usługobiorcę Usługach świadczonych drogą elektroniczną (numer
faktury i data faktury, kwoty z faktury, opis faktury), informacja o zakupionych towarach lub
usługach (numer faktury i data faktury, kwoty z faktury, opis faktury, dane o reklamacjach,
zwrotach), wizerunek.

3.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 3 a) będą przechowywane przez okres: podjęcia działań przed zawarciem
umowy, trwania lub wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy, nie dłużej niż
do przedawnienia roszczeń,
b) pkt 3 d) będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia, przy czym nie
dłużej niż do dnia wycofania zgody,
c) pkt 3 b) będą
szczególnych,

przechowywane przez okres

przewidziany

w

przepisach

d) pkt 3 c) będą przechowywane przez okres:
i.

trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą, mocodawcą,
współpracownikiem umowy, przy czym nie dłużej niż do przedawnienia
roszczeń,

ii.

niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do
Administratora, do dnia wniesienia sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż do
dnia przedawnienia roszczeń,

iii.

niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, do dnia
wniesienia sprzeciwu, przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia
roszczeń,

iv.

prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i
usług Administratora, przy czym nie dłużej niż do dnia wniesienia
sprzeciwu,

v.

realizacji umów z Kontrahentami, Klientami, do dnia wniesienia sprzeciwu,
przy czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń,

vi.

realizacji procesu reklamacji, do dnia wniesienia sprzeciwu, przy czym nie
dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń,

vii.

przeprowadzania audytów, kontroli, do dnia wniesienia sprzeciwu, przy
czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń,

viii.

realizacji kontaktu z Administratorem, do dnia wniesienia sprzeciwu, przy
czym nie dłużej niż do dnia przedawnienia roszczeń.

4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
przenoszenia danych. Prawo można zrealizować osobiście, korespondencyjnie, za
pośrednictwem e-maila, lub telefonicznie.
5.

Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego
w pkt 3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu
nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w
szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo można zrealizować
osobiście, korespondencyjnie, za pośrednictwem e-maila, lub telefonicznie.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie
oświadczenia o wycofaniu zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo można zrealizować
osobiście, korespondencyjnie, za pośrednictwem e-maila, lub telefonicznie.
7.

Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w:
a) pkt 3 a jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym lub ustawowy, i jest niezbędne
do zawarcia lub realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, lub podjęcia działań w
celu zawarcia umowy, przy czym brak podania danych osobowych uniemożliwi
zawarcia lub wykonanie umowy,
b) pkt 3 d jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym i może być niezbędne do realizacji
przez Pana/Panią zamówienia, a brak podania danych osobowych może
uniemożliwić wykonanie zamówienia,
c) pkt 3 b jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym, a nie podanie danych
uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy,

d) pkt 3 c:
-

tiret i) w tym także, ii), v), vi, vii), jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym
lub ustawowym, i jest niezbędne do zawarcia lub realizacji zawartej Panem/Panią
lub z Pana/Panią pracodawcą, współpracownikiem, mocodawcą umowy, lub
podjęcia działań w celu zawarcia umowy, przy czym brak podania danych
osobowych uniemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy,

-

tiret iii) jest dobrowolne, ale jest wymogiem umownym i uniemożliwi Panu/Pani
wstęp na teren Administratora,

-

tiret iv) jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem umownym lub ustawowym i
nie jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych w tym celu,

-

tiret viii) jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem umownym lub ustawowym,
ale nie podanie danych uniemożliwi realizację kontaktu z Administratorem.

9. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z następujących źródeł: od Pana/Pani lub od
Pana/Pani współpracownika/pracownika/przedstawiciela lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
10. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym powiązanym z nim profilowaniu.
a) Dopasowywanie produktów na podstawie wcześniejszych zamówień.
b) Ustalanie okresowości działań na stronie fotofujifilm.pl na postawie wcześniejszych działań.

Data i podpis …………………………………………………………..…….

❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnych przez
Administratora tj. spółkę FUJIFILM Europe GmbH z siedzibą w Düsseldorfie, przy ul.
Heesenstrasse 31, D-40549 Düsseldorf, Niemcy reprezentowaną przez FUJIFILM Europe GmbH
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, w zakresie jakim jest to niezbędne do realizacji
zamówienia.

Data i podpis …………………………………………………………..…….
Numer zgody …………………………..
(nadaje …… )

