Klauzula Informacyjna RODO - Commercial Metals Deutschland GmbH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. 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) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1)
(,,RODO”), w świetle art. 13 oraz 14 RODO - Commercial Metals Deutschland GmbH przekazuje osobom, których dane dotyczą
podczas pozyskiwania danych osobowych, następujące informacje:
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Commercial Metals Deutschland GmbH, z siedzibą Cliev 19, 51515 Kürten –
Herweg, NRW, Germany (CMCD). Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: e-mail: iod.cmcd@cmc.com, tel.: +48
32 672 51 01
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, dla których Administrator wskazuje następujące podstawy prawne
przetwarzania:
1. przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; Na podstawie tej przesłanki ustawowej przetwarzane będą dane
osobowe w związku z realizacją danego celu wynikającego z klauzuli zgody w szczególności przesyłania informacji handlowych,
organizowania kampanii informacyjnych;
2. przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na
podstawie tej przesłanki ustawowej przetwarzane będą dane osobowe w związku z zawarciem, wykonaniem i rozliczeniem umów;
3. przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze. Obowiązek ten wynika w szczególności z celów prowadzenia dokumentacji kadrowo -płacowej,
podatkowej, ubezpieczeniowej, realizowania obowiązków bhp, ochrony mienia, obsługi IT, itd.
4. przesłanka wskazana w art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Na podstawie tej przesłanki przetwarzane będą dane
osobowe w celu dochodzenia roszczeń, w postępowaniu sądowym i pozasądowym, z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umów oraz marketing usług własnych.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych to w szczególności: imię, nazwisko/ nazwa działalności, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, stanowisko, ewentualnie inne szczegółowe kategorie danych niezbędne do realizacji umów/ zamówień, których
stroną jest CMCD. Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w przypadkach powierzania obsługi
innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, przedstawiciele, jak również organy administracji, czy instytucje, które zwrócą się o
dostęp do danych w ramach swoich ustawowych uprawnień.
Dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu przetwarzającego: Commercial Metals Company, 6565 N. MacArthur Blvd. Suite
800 Irving, TX 75039, Stany Zjednoczone. Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione zostały poprzez zastosowanie standardowych
klauzul umownych na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO oraz art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 21.11.1995 r., s. 31) w zw. z art. 46 ust. 5 RODO. Na warunkach określonych w Art. 15
RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do uzyskania kopii danych. W sprawie realizacji
tych uprawnień proszę o kontakt pod adres email- powyżej.
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przewidziany przepisami prawa dla prowadzenia dokumentacji danego rodzaju, w
szczególności obowiązku przechowywania dokumentów płacowych, podatkowych czy akt osobowych, przez okres nie krótszy niż
termin przedawnienia roszczeń.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może
Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących Pani/Pana danych osobowych.
Jeżeli niezależnie od CMCD osoba udostepniająca dane podaje dodatkowe dane osobowe udzielając na nie zgody - udzieloną zgodę
może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego urzędu ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przewarzania danych
osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do tego, aby Administrator mógł zrealizować
cele przetwarzania danych osobowych wskazane powyżej. Konsekwencje niepodania danych osobowych wyrażają się w tym, że być
może nie będzie możliwe zrealizowanie celów.
Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w zakresie przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, w szczególności
profilowania i tym podobnych.
Administrator wskazuje, iż źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych może być umowa i/lub treść oświadczeń składanych
przez podmiot współpracujący z CMCD.

