INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani/ Pana dane osobowe?)

DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTACJI KLIENTA SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE ORAZ
INNYCH OSÓB FIZYCZNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA PO STRONIE
KLIENTA, W TYM OSÓB KONTAKTOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”), niniejszym informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych, obejmujących Pana/ Pani dane identyfikacyjne tj. w
szczególności imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, a także innych danych podawanych w związku ze
złożeniem zamówienia, będącego podstawą zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy klientem a
„FUJIFILM SERCIOL POLSKA” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jest „FUJIFILM SERICOL
POLSKA” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-273, ul. Muszkieterów 15A, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 00000982008, NIP:
5222216772, REGON: 012791630, kapitał zakładowy 8.000.000,00 złotych (dalej: „Administrator”).
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Muszkieterów

15A (02-273 Warszawa), drogą mailową na adres e-mail: fspl.zawiadomienie@fujifilm.com lub
telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 868 63 22.
2.

Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony
Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul.
Muszkieterów
15A
(02-273
Warszawa),
drogą
e-mailową
pod
adresem:
fspl.zawiadomienie@fujifilm.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 868 63 22.
Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych w rozumieniu sekcji
4 RODO.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane?
3.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji złożonego zamówienia,
które jest podstawą umownej współpracy pomiędzy Administratorem a klientem, jak również rozwoju
dalszej współpracy pomiędzy tymi podmiotami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.

Administrator pozyskał Pani/ Pana dane od klienta.

Komu będą przekazywane Pani/ Pana dane osobowe?
6.

Pani/ Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora
usługi, w szczególności dostawcom usług IT, jak również podmiotom należącym do tej samej grupy
przedsiębiorstw, do której należy Administrator, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy.

7.

W związku z faktem korzystania przez Administratora z zewnętrznego wsparcia technicznego w zakresie
TM
TM
obsługi aplikacji Google , w szczególności Google
Mail, Pani/ Pana dane osobowe mogą być
przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim, tj. spółki prawa japońskiego FUJIFILM ICT SOLUTIONS CO.,
LTD. z siedzibą w Tokio.
Jednocześnie Administrator pragnie wskazać, iż stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci
standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom
przetwarzającym mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/ WE Parlamentu
Europejskiego i Rady. Przysługuje Pani/ Panu prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń.

Jakie są Pani/ Pana prawa w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez
Administratora?
8.

W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych posiada Pani/ Pan prawo do:
8.1.

dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

8.2.

żądania sprostowania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),

8.3.

żądania usunięcia Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),

8.4.

żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

8.5. wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie
uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych
osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Muszkieterów 15A (02-273
Warszawa) lub (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: fspl.zawiadomienie@fujifilm.com.
W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
9.

Administrator nie będzie w oparciu o Pani/ Pana dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji
ani dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Pani/ Pana dane osobowe?
10.

Pani/ Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszej informacji będą przetwarzane przez okres
trwania współpracy handlowej, o której mowa w pkt. 4 oraz okres przedawnienia roszczeń z niej
wynikających, a także przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów
Administratora, o których mowa w pkt. 4 powyżej (nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia danych
osobowych w przypadku uwzględnienia wniesionego przez Panią/ Pana sprzeciwu określonego w art. 21
RODO).

11.

Niezależnie od okresów wskazanych w pkt. 10 powyżej, Pani/ Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane tak długo jak będzie to wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i w
zakresie określonym w tych przepisach.

