KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie § 14 ust. 1 i 2 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, dalej
określane jako „RODO”) ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, posiadająca biuro w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 6b, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000308860 (dalej zwana „Spółką” lub „ASM”) informuje, że jest administratorem Państwa danych
osobowych.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z ASM, za pośrednictwem:
•
poczty e-mail - przez wysłanie wiadomości na adres: sekretariat@asmsalesforce.pl lub
•
poczty tradycyjnej lub kuriera - przez wysłanie pisma na adres: ul. Niedźwiedzia 6b, 02-737 Warszawa.
W niniejszej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie
może mieć miejsce w związku z zawartą z ASM umową o świadczenie usług wsparcia sprzedaży i wykonywaniu pracy
lub usług na rzecz naszej Spółki.
Prosimy o uważne jej przeczytanie.
Źródło pochodzenia danych osobowych?
Państwa dane osobowe ASM otrzymała od Canon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-460) ul. Gottlieba
Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000075027, kapitał zakładowy 14.907.500,00 złotych, NIP 5221005607, będącej organizatorem promocji.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
ASM będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach niezbędnych do wykonania i koordynacji czynności
technicznych w realizacji promocji oraz dostarczenia Państwu nagród w wykonaniu promocji, a także na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki (art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO), w tym m.in.:
•
podjęcia działań zmierzających do realizacji czynności mających na celu wykonanie promocji i dystrybucję nagród
wśród zwycięzców;
•
wykonania zawartej z organizatorem umowy;
•
rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na reklamacje lub zapytania związane z promocją;
•
wewnętrznych celi administracyjnych w tym przekazywania danych osobowych na zasadzie powierzenia
przetwarzania danych osobowych innym podmiotom realizującym określone usługi, w tym w szczególności
przekazania danych do firm kurierskich lub operatorowi pocztowemu;
•
audytu lub postępowania wyjaśniającego o charakterze wewnętrznym oraz innego postępowania, które
ewentualnie może być prowadzone przez organy lub podmioty publiczne;
•
doradztwa biznesowego, ekonomicznego lub prawnego, które może być świadczone na rzecz ASM, w tym
prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
•
obsługi korespondencji i możliwości kontaktowania się z Państwem jako uczestnikami promocji;
•
dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym dla potrzeb rozliczeń prowadzonych z instytucjami i organami
państwowymi w związku z przekazaniem nagród dla uprawnionych w promocji.
Zakres przetwarzanych danych osobowych
ASM przetwarzać będzie następujące kategorie Państwa danych osobowych:
•
dane identyfikacyjne (w szczególności imiona, nazwisko, miejsce zatrudnienia oraz inne dane, które zostaną przez
Państwo podane dla potrzeb uczestnictwa w promocji)
•
dane kontaktowe (takie jak adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail)
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze
względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do Państwa danych
osobowych, ich poprawienia, uzupełnienia, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
Uprawnienia te mogą być wykonane, gdy:
•
w odniesieniu do dostępu do danych lub zasad: zawsze, gdy będą Państwo chcieli uzyskać taką ich przetwarzania
wiedzę (art. 15 RODO)
•
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważycie Państwo, że wasze dane osobowe są nieprawidłowe
lub niekompletne (art. 16 RODO);
•
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w sytuacji, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla

•

których zostały pozyskane przez ASM lub cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych lub zostanie
zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych lub Państwa dane będą przetwarzane przez
Spółkę niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
odrębnego przepisu prawa (art. 17 RODO);
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe – macie
Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania waszych danych osobowych na okres pozwalający ASM
sprawdzić prawidłowość tych danych lub Państwa dane będą przetwarzane przez Spółkę niezgodnie z prawem,
ale zażądacie Państwo ich usunięcia lub Państwa dane nie będą ASM już potrzebne dla celów wykonania zawartej
umowy lub dochodzenia roszczeń z jej tytułu, ale mogą być potrzebne Państwo do obrony lub dochodzenia
roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie Spółki są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu (art. 18 RODO).

ASM informuje także, że osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania danych osobowych może
zostać poproszona o odpowiedź na pytania, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Nasza Spółka może pozostawić
w swoich zasobach dane osoby występującej z wnioskiem lub żądaniem w zakresie niezbędnym do udokumentowania,
że ich rozpatrzenie odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu
przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ASM, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
W sytuacji stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez ASM jest niezgodne z prawem, mają Państwo
zawsze prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu
nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poniżej podajemy dane adresowe)
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Udostępnianie danych osobowych
ASM informuje, że może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym w realizacji promocji w tym
przede wszystkim naszym podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi poczty elektronicznej oraz innym
dostawcom systemów i rozwiązań w zakresie IT, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, podmiotom
zajmującym się wysyłką bądź archiwizacją dokumentów, a także operatorowi pocztowemu i firmom kurierskim.
Okres przechowywania danych osobowych
ASM przechowywać będzie Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji czynności związanych z
rozliczeniem promocji i przedawnieniem roszczeń z tego tytułu, tj. na okres wynikający z ogólnie obowiązujących
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa podatkowego. Dodatkowo, dane mogą być przez nas
przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez
okres 10 lat.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ASM zobowiązana jest do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym
umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Możliwość przekazywania danych osobowych do państw spoza EOG
ASM informuje, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Możliwość profilowania danych
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez ASM w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania,
co jednak nie będzie miało dla Państwa żadnych skutków prawnych.

