
PoKRYolA GALWANlcZNE

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejŚciem w zycie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (tJE) 20161679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie oclrrony osób ftzycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowyclr i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(dalej ,,RODO") informujęmy, ze przetwarzamy Państwa dane osobowe na następuj ących zasadach,.

.D-

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest ANKOR S.C. al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź,
Wpisana do rejesku przedsiębiorców CEIDą NIP 728-10-21-580 (dalej zwany jako
..Adln i n i strator").

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Moznasięznami, skont*klować:,. ' .,'' ' ''
a) tclcfonicznie: (+48 422505 205);

c) w siedzibie Administral,ara pod,adreseń;, al.'Pjłsudskiego 141, 92-318 Łódż

III. INFORMACJA O POWOŁAN{IJ IN§PEKTORA OCHRONY DANYCH
Admini s trator ni e powołał Inspektora Ochrorr}'Danych

IV. KATEGORIE OSOB, KTORYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Przetw arzamy dane osobowe:

a. klientów będących osobami flzycznymi, a w przypadku klientów będących osobarni prawnymi
bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - dane osobowe osób
uprawnionych do reprezentacji takich podrniotów, pracowników i współpracowrrików takich klierrtów;

b. dostawców usług i towarów będących osobami flzycznymi, jak równiez pracowników i
wsPÓłpracowników dostawców usług i towarów nabywanych przez Administratora, w tym osób
wsPÓłpracuj ących z Administratoreln w sposób stały bądż sporadyczny przy świadc zeniu ushlg przez
Administralora;

c. osób zgłaszających się do Administratora w celu rekrłtacji do pracy u Administratora;

d. innych osób, które przekazały swoje dane 'Administratorowi l1p. w wysyłanej do niego
korespondencji, jak równiez osób, których dane zostaĘ uzyskane przy okazji świadczenia usługprzez
Administratora.

_;
V.KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych; ' . ';

Podstawowe dane identyfikacyjrre i kontaktowe; elektronicznc dane ide3t5lfikacy3ne i kontaktowe;
dane identyfikacyjne i kontaktowe związanc z prowadzoną działalrrościągosióaaróŹą; danepotrzebne
do przygotowania oferty; dane wynagane na potrzeby zawarcia i ry}konania umów oraz sprzedaży
produktów i usług, wystawienia faktury i realiŻacji płatności, obsługi za,wartych umów w tym obsfugi
reklarnacji oraz dochodzerria lub obrony przed ewentualnyrni roszczeniami.
W szczególności będziemy przetwarzać dane takie jak: imię (imiona) nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, tytuł, stanowisko, firrrra lub nazwa reprczentowanego podmiotu, adres kontaktowy, nazwę
fitmy, numer NIP, numer REGON, nr KRS, adres siedziby, adrcs do korespondencji, numer rachunku
bankowego, dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego i dane dotyczące stanu
cywilnego - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia celu przetwarzania, wizerunek - w zakresie
wprowadzonego u Administratora monitoringu lub w zakresie przekazanych Administratorowi
dobrowolnie fotografii np, zawartych w przesłanych CV, elektroniczne dane automatycznie
przekazywane w przypadku odwiedzania strony intemetowej i/lub profili w porlalach społecznościach
Administratora w tym adres IP, lokalny adres IP, nazwa lrosta.
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Ponadto Administrator moze przetwarzac
zakwalifikować tych danych do żadncj ze
celach o kreślonych niniejszą informacją w
przepisy prawa dla realizacji tych celów.

irrne kategorie darrych osobowych, o ile nie można
wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w
tym zwłaszcza gdy jest wymagane przez obowiązujące

VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących cclach, na podstawie następujących
przesłanek dopuszczalności przetwarzńia otaz ptzez czas okre ślony poniżej:

a. na podstawie Państwa dobrowolnie wyrazorlej zgody d. rra podstawie art.6 ust. l lit. a RODO w
celach wskazanych \Ą/ zgodzię {w,takinr przypadku. mozecie Państwo cofirąć zgodę w dowolnym
momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem ptz:ętwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej 1_lyqofaniem; jednak łdmowa wyrażełia'zgody lub jej wycofanie spowoduje, że nie
będziemy mogli przetwa{zać]da§y{h rv eslach wskazanych w zgodzic) - czas przetwarzania danych
na tej podstawie upĘwa wrazz eofuięciem zgody, ,

b. na podstawie w5mogów kołtr*ktowych tj, napodstawje,Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania
zawaftej z Administrataręm §rn§wy lub podęcia na Faństwa wniosek działań przed jej zawarciem -
dane przetwarzane na tej podltawie.będą przetwarząne przez okres niezbędny dla realizacji umowy
zawartej z Admirristratoremw tymusług sęrwisą'obsfugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, reklamacji,

c. na podstawie wymogów ustawowych tj. na podstawic art. 6 ust. 1 lit, c RODO w celu wypełnienia
Przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa
polskiego np. prowadzenia sprawozdawczości finansowej - dane ptzetwarzane na tej podstawie będą
przetwarzanę przez czas, w którym przepisy prawa rrakazują przechowanie danych np. jeśli dane
muSZą byĆ przechowywane w celach sprawozdawczości finansowcj to czas ich przechowywania
wynosi 5 lat liczonych od zakoriczęnia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dany dokument
księgowy;

d. na podstawie prawnie uzasadrrionych irrteresów Administratora tj. art.6 ust, l lit. f RODO zaktórę
Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustałenie i obronę przed roszczeniami,
zapobieganie oszustwom, zapewrriente bezpieczeristwa środowiska teleinfotmatycznego, stosowanie
systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie biura/budynku Administratora i jego mienia oraz
rejestrowanie sposobu korzystania z tiego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w
zakresie niezbędnym do przeciwdziałania naduzyciom, w cełach archiwalnych i statystycrnyri ,ru,
dowodowych dluzabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu
oferowania przez Administratora produktów i rrsfug własnych (marketing bezpośredni Administratora
Danych), w celu prowadzenia strony internetowej i profili w portaląoh społecznościowych,
komunikowania się za ich polnocą (komentarze, chat, -wiadomości) oraz..,1v celach analitycznych
dotyczących analiz ich funkcjonowania. populamości, sposobu korzystania,.]daneprzetwarzane na tcj
Podstawie będą przetwarzanę do czasu ustania celu przeIwarzania (np;*dpne'.ptzetwarzane w celu
dochodzenia lub obrony ptzedrłszczeniami przcz czas równy okresowiprzedawnienia tych roszczeń)
lub skuteczn ego zgłoszenia sprzcciwu.

VlI. KATEGOR]E oDBloRCoW DANYCH
Odbiorcami Państw danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a. podmioty świadczące narzecz Administratora usługi np.:
.informatyc zne oraz nowych technologii;
.płatnicze;
.księgowo-fi nansowe lub prawne
.audytorskie i kontrolne;
.windykacyjne;
.drukarskie;
. t,li s zc zęni a dokumerrt ów ;
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.pocztowe oraz kurierskie

.ubezpieczeniowe

.medyczne

'inne PodmiotY Świadczące na rzecz Administratora usługi, niezbędne w celu zrealizowania celów
Przetwarzania danych okreŚlonych w niniejszej informacji na podstawie stosownych umów o
powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Admini stratorcm

b. organom władzy_publicznej oraz Frdmiotom wykonuj ące zadaniapubliczne lub dzlałającym na
zlecenie organów władzy publiczrrej, w zakresie i w celach, które wynikają z przcpisów pŃsiechnie
obowiązującego prawa na ich uzasadnione żądanie lub gdy będzie to konieizrró dla obrony przed,
roszczeniami lub dochadzełia'nasz ch roszeueń ,

c. jeŻeli jest to uzasadnione celem przetwarzania podmioto mna rzecz których Adlninistraror świadczy
usługi np. w prż}łt}.ądku konieczno§si,werYfikaeji naleźł,tegq sposobu ich wykonania

d. w odniesieniu do danyctr udostępnianych popr4e!,np, portale społecznościowe Administratora -
Podmiotom Prowadaonlm te pgfialena zasadach określon}eh w regulaminach tych porlali.

VIII. PRZEKAZY,WANtr§ DANYC§ POZA'EUROFEJ§KI oB SZAR Go S PODARCZY
Administrator zasadniĆzo nie przekąĄe danych osoborry,eh poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Administrator moze jednak zlecać,wykonanie oŁreślonych usług bądż zadań informatycŹnych
usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospod arczymnp. dane przetwarzane
za PoŚredr-rictwem Strony intemetowej, porlali społecznościowych Administratora lub przekazywane
Za Pomocą PocZtY elektronicznej w przypadku zlokalizowania serwerów operatorów zarządzających
tYmi usługami poza obszarem FOG mogą byc przetwarzane poza nim. W takim przypadku dine są
PtzekazYwane do państwa trzeciego, w stosunku do którógo na podstawie decyzji Komisji
EuroPejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych lub z wykorzystaniem typowyń
klauzul umownych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Mogą Państwo zażądac dalszych informacji o stosowanych zńezpieczeniach i kopii danych.

IX. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Państwu:

a. Prawo do dostępu do swoich danych oraz atrzymaniaich kopii

b. prawo do sprostowania i uzupeŁrienia (poprawiłnia) swoich danych

c. Prawo do usurrięcia danych -jeżeli Państwir zdaniem nie ma podstauł,do tego, abyśmy je
.,przetwarzali , ' {§

d. Ograniczenie przetwarzania danych' tj. żądanią abyśmy ogranicąili;..przetwarzanie danych
osobowych wyłącmie do ich przechowywuniu tu6 wykonywania""goaniafrviriPuńrt*.- działan

e. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw,, marketingowy " :

Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec ptzetwarzania darrych w celu prowadzenia marketingu
bezPoŚredniego. Jeśli skorzystają Państwo ztego prawa zaprzestanie,oy p.rót*arzania danych w tym
ce lu.
Sprzeciw z uwagi na szczególnq sytuację;
Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu w celach innych niz marketing bezpośredni, a takżc, gdy przetwarzaniejest nań niezbędne do
wYkonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam
władzy publicznej.
NalezY nam wtedy wskazać Państwa szczegóIną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przęz nas
Przetwarzania objętego sprzeciwem. W razie zŁożenia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzaó

al, Piłsudskiego 141
s2-3,18 Łódż

tel. 42 250
fax 42 250

52 05
52 06

NlP:728-10-21-580
REGoN: 471267422

WWW.ankor.pl
ankor@ankor.pl



PoKRYClA GALWANlcZNE

dane w tych celach, chyba, ze wskazemy, ze podstawy przetwarzaniaprzęznas danych są nadrzędne
wobec Państwa praw lub też że dane są nam niezbędnie potrzebnc do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.

|. Prawo do przenoszenia dallych.
Mają Państwo prawo otrzymac od nas w ustrukturyzowanym, w powszechnie uzywanym formacie
rradającyrn się do odczytu maszynowego dane osobowe, które rram Państwo dostarczyli, na podstawie
umowy lub zgody. .,l5

Mogą też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g. Prawo do wniesięnie §kąĘi do org*au nadzorczego Prezcsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2; 00-193 Wsr§zewa; bgpe4 ;tel. (22) 531 03 00 -gdy uznają
Państwo, iż przetWaizanie danycb,§§oborryyoh Ęazu§za przopisy RODO lub inne przepisy dotyczące
przeIw arzania danyc h osobowych.

h. Prawo do'cofuięcia żgodynairzetwai,zanie danych o§o.bowych, o ile przetw arzaniedanych odbywa
się na podstawie, zgody ,osoby. fofrrięcie zgody nie będzie wpływac na zgodność z prawem
przetwarzania, klÓregł'.do&onano.na podstawie' xgod}|'przed jcj wycofaniem. Mogą Państwo
realizować swoje pra:rara p*prższ lvysłaaie stośowne,go ządania na adres e-mail ankor(iiankor.pl
Ządańe mozna również złożyć drogą listowną na adres korespondcncyjny Admillistratora wskazaIly
w pkt. Il.

X. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA
W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt VI. c powyzej,
obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt VI. b ich podanie
jest warunkiem umownym tj. jest konieczne do zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonania.
W przypadku przetwarzania danych w pozostałych celach ich podanie jest dobrowolne , a brak ich
podania uniemozliw ia r eaIizacj ę c elu i c h pr zetw ar zania.

XI. INFORMACJE O ZRODLE DANYCH
Państwa dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od firmy dla której pracujesz (lub z którą
współpracujesz) na podstawie zgody, zapytanla lub zawartej ptzeznas umowy; w ramach dostępu do
ogólnodostępnych baz GUS, KRS, CFiDG; ogólnie dostępnych stron internetowych.

XII. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH
Państwa dane osobowe nie będą przedmioter:n zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
XI lI. DODATKOWE INFORMACJE
W celu uzyskania dodatkowyeh infomacji zapraszamy'na aasząstronę 

'-tąń];*owwrv.ankor.pl
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