Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów
w działalności Unimetal Sp. z o.o. w Złotowie zwany dalej UNIMETAL. Jako wiodący producent
zaawansowanych urządzeń diagnostycznych czujemy się szczególnie odpowiedzialni za
bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością.
Naszym celem jest należyte informowania Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych
w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz
w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwana dalej RODO.
W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych
osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych
z tym związanych.
Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie
Dane osobowe oznaczają informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej . Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na
danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy
nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowane, modyfikowanie, UNIMETAL
przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie
mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania,
ujawniania oraz okresy przechowywania.
Polityka prywatności – zastosowanie.
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których
UNIMETAL jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to
zarówno przypadków, w których przetwarzane są dane osobowe pozyskane bezpośrednio od
osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych
źródeł. UNIMETAL realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach,
określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
Pełne dane administratora danych osobowych:
Unimetal Sp. z o.o. w Złotowie, przy ul. Kujańskiej 10, 77-400 Złotów, tel. 67 263 22 71, e-mail:
sekretariat@unimetal.pl, NIP 7671447269, REGON 570783093, KRS 0000133686
Zestawienie danych osobowych przetwarzanych przez Unimetal Sp. z o.o. w Złotowie
Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania
danych osobowych, a także celów dla których UNIMETAL przetwarza dane osobowe. Jako
administrator danych osobowych dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje
w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy.

Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z UNIMETAL w celu uzyskania
informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usługi lub produktów, a także
kontaktujących się w celu zawarcia umowy.
Od osób fizycznych kontaktujących się w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się
uwagami dotyczącymi usług lub produktów UNIMETAL, a także kontaktujących się w celu
zawarcia umowy zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres firmy, adres email, numer telefonu/faksu, lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto w przypadku klientów
którzy zawarli umowy: dane dotyczące płatności, w tym numery rachunków bankowych,
stanowisko osoby kontaktowej.
Dane osobowe w zakresie kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym
współpracownikom UNIMETAL na podstawie udzielonych stosownych upoważnień.
Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:
- usprawiedliwionym interesie UNIMETAL jako administratora danych (np. w zakresie
tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, marketingu, zabezpieczeniu dokumentacji na
potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń;
- zgody ( w tym w szczególności zgody na e-mail marketing);
- wykonania zawartej umowy;
- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
Termin przetwarzania danych osobowych
Czas przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej.
Określamy, iż nigdy nam nie wolno przetwarzać dane osobowe ponad okres dłuższy niż wynika
to z podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy:
- w przypadku, gdy UNIMETAL przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres
przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
- w przypadku, gdy UNIMETAL przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego
interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu
(np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby,
której dane dotyczą w sytuacji gdy sprzeciw taki jest zgodny z przepisami prawa;
- w przypadku, gdy UNIMETAL przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi
na obowiązujące przepisy prawa - okresy przetwarzania danych określają przepisy.
- w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres
przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej
w trakcie wykonywania zawartej umowy wynosi maksymalnie 10 lat.

Prawa przysługujące podmiotom, których dane dotyczą.
Dostęp do danych osobowych: osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które
przechowujemy i przetwarzamy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać
poprzez przesłanie e-maila na adres: sekretariat@unimetal.pl
Zmiana danych osobowych: zmiany, w tym zaktualizowanie swoich danych osobowych, które
przetwarzamy i przechowujemy jako administrator można dokonać wysyłając e-maila na adres:
sekretariat@unimetal.pl
Wycofanie zgody: w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby
fizyczne maja prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę, można tego dokonać wysyłając emaila na adres: sekretariat@unimetal.pl
Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych: osoby fizyczne mają prawo ograniczenia lub wniesienie sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną
sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Prawo to można
wykonywać poprzez przesłanie e-maila na adres: sekretariat@unimetal.pl
Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych: w przypadku chęci realizacji
tych praw należy wysłać e-maila na adres: sekretariat@unimetal.pl
Z prawa do usunięcia można skorzystać, gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do
celów, dla których zostały zebrane przez UNIMETAL lub gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, a także w przypadku gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw
wobec przetwarzania swoich danych osobowych lub gdy jej dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem. Dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych
odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub na podstawie zawartej umowy.
Osoby, których dane osobowe przetwarza UNIMETAL mają prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:
Unimetal Sp. z o.o. w Złotowie
ul Kujańska 10
77-400 Złotów
Tel. 67 263 22 71
e-mail: sekretariat@unimetal.pl

