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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, udzielana w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej nr 2016/679, o ochronie danych osobowych osób fizycznych (dalej tylko „RODO“) klientom i
partnerom handlowym spółki BOCHEMIE PL Sp. z o.o.
Spółka BOCHEMIE PL Sp. z o.o., numer identyfikacyjny (NIP PL): 6342836271,numer REGON : 36089928900000
z siedzibą w Katowicach , ulica Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice, Polska , wpisana w rejestrze KRS w Sądzie
Rejonowym KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
pod numerem KRS: 0000545584 ( dalej tylko „BOCHEMIE“) zgodnie z przepisami RODO informuje niniejszym
Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i o Państwa prawach.
Cele przetwarzania Państwa danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym w celach:
-

realizacji obowiązków wynikających z umów;
realizacji obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych;
realizacji obowiązków wynikających z uprawnionego interesu;
utrzymywania kontaktów z przedstawicielami klientów i partnerów handlowych;
przesyłania informacji handlowych z ofertami produktów i usług;
spersonalizowanego dostępu do naszych usług internetowych;
świadczenia usług w zakresie doradztwa i wsparcia technicznego.

Państwa dane, które przetwarzamy
Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, tytuł, firma, stanowisko w firmie
Dane kontaktowe: e-mail, numery telefonów, adres firmy lub adres kontaktowy
Dane o specjalizacji (profilowanie)
W celu przekazania Państwu informacji o naszych produktach i usługach, odpowiadających Państwa specjalizacji i
zainteresowaniu, przetwarzamy dane osobowe w zakresie: specjalizacja branżowa, ankiety handlowe.
Dane o korzystaniu z usług internetowych
Celem dostosowania informacji handlowych do Państwa zainteresowań, przetwarzamy dane osobowe w zakresie:
raporty o korzystaniu z naszych usług internetowych, adresy IP sprzętu a identyfikatory cookies.
Odbiorcy Państwa danych
Państwa dane przetwarzamy i przechowujemy w ramach grupy spółek BOCHEMIE . Przetwarzanie danych
osobowych dla spółek BOCHEMIE mogą wykonywać tylko przetwarzający na podstawie umowy o przetwarzaniu
danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być w określonych warunkach udostępnione organom państwowym (Policji w Polsce,
sądom, Administracji Skarbowej, itp.) w ramach wykonywania ich kompetencji ustawowych.
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Okres przetwarzania Państwa danych
Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane w okresie trwania umowy zawartej między reprezentowaną
przez Państwa firma i firmą BOCHEMIE, lub przez okres trwania Państwa rejestracji w zakresie korzystania z usług
BOCHEMIE.
Po zakończeniu stosunku umowy między reprezentowaną przez Państwa firmą i nami lub po zakończeniu rejestracji
w zakresie korzystania z usług nadal przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w celach i przez okres, w którym
zobowiązani jesteśmy do przechowywania tych danych według ogólnie obowiązujący przepisów prawnych.
Jeśli wyrazili Państwo nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania ofert handlowych,
wówczas okres przechowywania Państwa danych osobowych wynosi 5 lat od wyrażenia zgody.
Po upływie okresu przechowywania Państwa danych osobowych, lub okresu, w którym zobowiązani jesteśmy do ich
przechowywania zgodnie z przepisami prawnymi, wówczas Państwa dane osobowe zostaną zanonimizowane lub
wykasowane z naszych baz danych i systemów.

Jakie są Państwa prawa
Państwa dane przetwarzamy w sposób przejrzysty, prawidłowy, zgodnie z przepisami RODO i ogólnie obowiązującymi
przepisami prawnymi. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych i prawo do ich korekty. W przypadku
przetwarzania danych, na które otrzymaliśmy Państwa zgodę, mają Państwo prawo cofnąć taką zgodę w dowolnym
momencie. Jeśli zechcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i nie istnieje żaden inny powód prawny do
przetwarzania Państwa danych, lub wyrażą Państwo sprzeciw na przesyłanie informacji handlowych, wówczas mają
Państwo prawo do wykreślenia bądź ograniczenia przetwarzania.
Prawo do dostępu do swoich danych i inne swoje prawa mogą Państwo zgłosić w formie wniosku pisemnego
przesłanego na adres elektroniczny bochemie@bochemie.pl, lub pisemnie na adres BOCHEMIE PL Sp. z o.o. ,
Sobieskiego 11/E6, 40-082 Katowice, Polska. Inne pytania dotyczące działalności BOCHEMIE, prosimy przesyłać na
adres bochemie@bochemie.pl.

