Klauzula informacyjna PP UNIPRAL SP Z O. O.
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13
oraz art. 14 RODO

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe
Niniejszym informujemy osoby, których dotyczą, że administratorem danych osobowych jest:
PP UNIPRAL SP Z O. O.
ul. 1-Go Maja 18 A 43-300 Bielsko-Biała www.pralux.pl
nr tel. +48 33 854 27 73 adres email : rodo@pralux.pl

I.
Sposób przetwarzania
Dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany.
II.
Cele przetwarzania.
1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) zawarcia i realizacji zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub
świadczenia usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji
zleceń/ zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub świadczenia usług
oraz obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ;
b) marketingu bezpośredniego usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego
prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest realizacja marketingu bezpośredniego (art. 6
ust. 1 lit. f) RODO) ;
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i
realizacją zleceń/zamówień jednorazowych oraz umowy/umów sprzedaży lub
świadczenia usług - ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszego prawnie
uzasadnionego interesu jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) ;
d) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub
prawa Unii Europejskiej - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
wymogów wynikających z prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
III.
Kategorie odbiorców danych.
1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:
a) Firmy powiązane z Unipral Sp. z o.o.
b) świadczące usługi:
- płatnicze, finansowe,
- księgowo- finansowe
- audytorskie i kontrolne
- prawne i windykacyjne
d) ubezpieczyciele

e) nabywcy wierzytelności
f) biura informacji gospodarczej
g) partnerzy biznesowi
h) upoważnieni na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, ZUS,
GUS).

IV.
Okres przetwarzania danych osobowych.
1. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania zlecenia/zamówienia jednostkowego, umowy/umów oraz ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczenia – przez okres 5 lat do momentu wykonania
zlecenia/zamówienia jednostkowego lub zakończenia umowy/umów
b) w celu marketingu bezpośredniego – przez czas trwania relacji biznesowych i
5 lat po ich zakończeniu albo do momentu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania
danych osobowych w celach marketingowych,
c) w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia
obowiązku przechowywania danych osobowych w ramach obowiązku prawnego.
V.

Obowiązki informacyjne
1. Posiada Pani/Pan :

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii ;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych ;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych

odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w
sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
może uniemożliwić realizację zadania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana
danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką ich przetwarzania jest
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
i nie będą profilowane.
5. Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub
organizacji międzynarodowych.

