Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania
danych osobowych
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
informacji (określane jako RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W świetle powyższego informujemy, że:

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:
Administratorem Państwa Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest Andrychowska
Fabryka Maszyn DEFUM S.A., ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów,
NIP: 551-000-67-02, KRS: 0000019254.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul. Stefana Batorego 35, 34-120 Andrychów lub email: rodo@afm.com.pl

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą ręcznie lub automatycznie przetwarzane, w celu:
• zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych
przez administratora,
• wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności:
wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów
księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
• ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
• szeroko pojętej współpracy handlowej.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy następujące dane osobowe, jeżeli zostaną nam udostępnione:
• imię i nazwisko,
• stanowisko,
• nazwę i adres firmy,
• email,
• numer telefonu,
• inne dane, które użytkownik dobrowolnie i świadomie podał w ramach
korzystania z usług,
Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe
ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww.
produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Andrychowska Fabryka
Maszyn DEFUM S.A.

Przekazywanie danych do Państw trzecich - Dane nie są przetwarzane na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i poza nim.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od
okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych
obszarach przetwarzania danych osobowych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo:
•
•
•
•
•
•
•

żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
przeniesienia Państwa danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania
danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego
1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym
monitoringiem wizyjnym, jest Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM S.A. z siedzibą
w Andrychowie (kod 34-120) przy ulicy Stefana Batorego 35.
2. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia
bezpieczeństwa pracowników i współpracowników Administratora, co stanowi jego
prawnie uzasadniony interes (art.6 ust.1 lit. f RODO).
3. Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby Administratora, ciągi
komunikacyjne oraz kluczowe pomieszczenia.
Obszar objęty monitoringiem jest oznakowany w sposób trwały i widoczny za pomocą
tablic informacyjnych z symbolem kamery.
4. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany przez
okres nieprzekraczający 30 dni od dnia zarejestrowania nagrania. Po upływie tego
okresu, nagrania podlegają zniszczeniu poprzez nadpisanie nowymi nagraniami.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin określony powyżej ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje:
o prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
o prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub jego
usunięcia;
o prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6. Jeśli będzie Pani/Pan chciała skorzystać ze swoich praw, można się z skontaktować z
Administratorem:
o telefonicznie: (33) 8721 906;
o e-mailowo rodo@afm.com.pl;
o bezpośrednio w Biurze Zarządu.

