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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, przekazywane w rozumieniu rozporządzenia nr 2016/679
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych (dalej tylko
„GDPR“) dla klientów i partnerów biznesowych spółki BOCHEMIE a.s.
Spółka BOCHEMIE a.s., numer identyfikacyjny 29396824, z siedzibą pod adresem Lidická 326, 735 81 Bohumín, Nový
Bohumín, wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Okręgowym w Ostrawie, sekcja B, plik 10743 (dalej tylko
„BOCHEMIE“) niniejszym zgodnie z GDPR informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i o związanych z
tym prawach.
Cele przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do:
-

wykonania zobowiązań wynikających z umów
wywiązywania się z zobowiązań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
wywiązywania się z zobowiązań wynikających z uzasadnionych interesów
utrzymywania kontaktów z przedstawicielami klientów i partnerów biznesowych
wysyłania informacji handlowych z ofertą produktów i usług
spersonalizowania dostępu do naszych usług internetowych
udzielania porad i wsparcia technicznego

Dane, które przetwarzamy
Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, tytuł, firma, stanowisko w firmie
Dane kontaktowe: adres e-mail, numery telefonów, adres firmy lub adres kontaktowy
Informacje dotyczące orientacji zawodowej
W celu dostarczenia informacji o naszych produktach i usługach, które odpowiadają ukierunkowaniu i
zainteresowaniu danej osoby, przetwarzamy dane osobowe w zakresie: specjalizacji zawodowej, ankiet biznesowych.

Dane dotyczące korzystania z usług internetowych
W celu dostosowania informacji handlowych do Państwa zainteresowań, przetwarzamy dane osobowe w zakresie:
zapisy dotyczące korzystania z naszych usług internetowych, adresów IP urządzeń i identyfikatorów cookie.
Odbiorcy danych osobowych
Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane w ramach grupy spółki BOCHEMIE. Przetwarzanie danych osobowych
mogą wykonywać dla BOCHEMII wyłącznie osoby wiązane umową o przetwarzaniu danych osobowych. Dane
osobowe mogą być w pewnych warunkach udostępnione organom państwowym (Policji CzR, sądom, administracji
finansowej itp.) w ramach wykonywania ich ustawowych uprawnień.
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Czas przetwarzania danych
Dane osobowe są przechowywane u nas przez czas trwania umowy zawartej pomiędzy przedstawicielami waszej
firmy a firmą BOCHEMIE, lub przez czas trwania waszej rejestracji na korzystanie z usług BOCHEMII.
Po rozwiązaniu stosunku umownego pomiędzy przedstawicielami waszej firmy i nami lub po zakończeniu rejestracji
w celu korzystania z naszych usług dalej przetwarzamy dane osobowe użytkownika tylko w celach i przez okres , w
którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania takich danych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
prawnymi.
Jeśli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ofert biznesowych, okres
przechowywania waszych danych osobowych wynosi pięć lat od daty wyrażenia zgody.
Gdy upłynie czas przechowywania danych osobowych lub okres, który musimy przestrzegać zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, zanonimizujemy lub usuniemy dane osobowe z naszych baz i systemów.
Jakie są wasze prawa
Przetwarzamy wasze dane w sposób przejrzysty, poprawnie i zgodnie GDPR i ogólnie obowiązującymi przepisami
prawnymi. Macie prawo dostępu do swych danych i do ich naprawy. W przypadku przetwarzania waszych danych, na
co wyraziliście zgodę, macie prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać. Jeśli zajdzie potrzeba odwołania
waszej zgody i nie ma żadnego innego prawnego powodu do przetwarzania waszych danych, lub będzie wyrażony
sprzeciw wobec wysyłania informacji handlowych, macie Państwo prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
Prawo dostępu do swoich danych i wasze inne prawa można uzyskać na pisemny wniosek przesłany na adres
elektroniczny GDPR@bochemie.cz, lub pisemnie na adres BOCHEMIE a.s., Lidická 326, 735 81 Bohumín, Nový
Bohumín. Jeśli są dodatkowe pytania w sprawie dotyczącej działalności BOCHEMIE, prosimy je przesłać na adres
bochemie@bochemie.cz

