Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 osobowych
zwane dalej RODO), informujmy że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka JOT-Ł Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 249 zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000403062, NIP:8952009372 (dalej zwana ADMINISTRATOREM).
2) Jako ADMINISTRATOR nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych prosimy
kontaktować się na adres email RODO@JOT-L.PL, lub telefonicznie +48 713 955 955.
3) Pani/Pana dane osobowe (zwane dalej DANE OSOBOWE) będą przetwarzane w następującym zakresie:
a) Imienia, nazwiska, firmy, adresu prowadzonej działalności, numeru NIP, REGON oraz PESEL, numeru konta bankowego (w przypadku dokonywania
rozliczeń przelewami bankowymi, lub przekazywania nam opłat koncesyjnych).
b) Asortymentu i wielkości sprzedaży na rzecz Pani/Pana Przedsiębiorstwa realizowanego przez ADMINISTRATORA
c) Danych kontaktowych:
adresu email
nr. telefonu
,
które zostały pozyskane od Pani/Pana oraz ze źródeł powszechnie dostępnych tj. w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, Głównego Urzędu Statystycznego.
4) Pani/Pana DANE OSOBOWE przetwarzane będą w następujących celach :
a) Realizacji współpracy pomiędzy Pani/Pana przedsiębiorstwem a ADMINISTRATOREM w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz
Pani/Pana przedsiębiorstwa, przy czym możliwość przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH w tym celu wynika z konieczności realizacji umowypodstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO.
b) Rozliczenia księgowego i podatkowego, przy czym możliwość przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH w tym celu wynika zapewnienia prawidłowości
prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez ADMINISTRATORA obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz
podatkowego- podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO.
c) Realizacji i rozliczenia akcji promocyjnych i marketingowych organizowanych przez: ADMINISTRATORA, podmioty od których ADMINISTRATOR
nabywa towary oraz sieci franczyzowych lub grup zakupowych, jeżeli Pani/Pana przedsiębiorstwo do takich należy, przy czym możliwość
przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH w tym celu wynika z:
I) Zgody udzielonej przez Pani/Pana w związku z chęcią otrzymania korzystniejszych warunków handlowych (m.in. możliwości zakupu towarów
w cenach promocyjnych)– podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO.
II) Prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA związanego z otrzymaniem przez ADMINISTRATORA rabatów, upustów, korzystniejszych
warunków handlowych, które mogą przełożyć się bezpośrednio na możliwość udzielenia rabatów Pani/Pana przedsiębiorstwu– podstawa z
art. 6 ust.1 lit. f RODO.
5) Odbiorcą Pani/Pana DANYCH OSOBOWYCH będą:
▪
instytucje upoważnione na mocy prawa,
▪
podmioty przetwarzające DANE OSOBOWE na zlecenie ADMINISTRATORA m.in podmioty świadczące usługi prawne, księgowe, audytu, firmy
transportowe, kurierskie, świadczące usługi informatyczne oraz obsługi systemów informatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane
wyłącznie na podstawie umowy z ADMINISTRATOREM,
▪
podmioty od których ADMINISTRATOR nabywa towary celem dalszej odsprzedaży,
▪
sieci franczyzowe lub grupy zakupowe do których należy Pani/Pana przedsiębiorstwo.
6) Pani/Pana DANE OSOBOWE nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Pani/Pana DANE OSOBOWE będą przechowywane przez cały okres współpracy z ADMINISTRATOREM, w tym do ostatecznego rozliczenia akcji
promocyjnych współorganizowanych przez podmioty, od których ADMINISTRATOR nabywa towary celem dalszej odsprzedaży a także do czasu upływu
okresu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych i publicznoprawnych związanych z celami, o których mowa w ust.4.
8) W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od ADMINISTRATORA dostępu do DANYCH OSOBOWYCH, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia DANYCH OSOBOWYCH, także do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, dotyczącej przetwarzania przez ADMINISTRATORA Pani/Pana DANYCH OSOBOWYCH, to jest do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, a od 25 maja 2018 roku do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
9) W dowolnym momencie, ma Pani/Pan prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH, co pozostanie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie cofnięcie zgody może oznaczać wykluczenie z
możliwości brania udziału w akcjach promocyjnych i marketingowych rozliczanych bezpośrednio na rzecz ADMINISTRATORA , a pośrednio na rzecz
Pani/Pana przez podmioty, od których ADMINISTRATOR nabywa towary celem dalszej odsprzedaży, sieci franczyzowe lub grupy zakupowe, do których
należy Pani/Pana przedsiębiorstwo.
10) Podanie przez Panią/Pana DANYCH OSOBOWYCH jest:
a) Dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy w zakresie celu, o którym mowa w ust.4,lit. a .
b) Wymogiem ustawowym w zakresie celu, o którym mowa w ust. 4, litera b. jest Pani /Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją nie podania
DANYCH OSOBOWYCH będzie niemożliwość współpracy z ADMINISTRATOREM
c) Dobrowolne w zakresie celu o którym mowa w ust.4, lit. c pkt. I
11) Pani/Pana dane nie będą profilowane, ani ADMINISTRATOR nie będzie wobec Pani/Pana podejmował zautomatyzowanych decyzji.
Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji:
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH wskazanych w ust.3 lit. a i lit. b, przez podmioty, od których ADMINISTRATOR nabywa towary oraz
sieci franczyzowe lub grupy zakupowe, do których należy moje przedsiębiorstwo w celu realizacji rozliczeń akcji promocyjnych i marketingowych,
w szczególności w celu otrzymania przez moje przedsiębiorstwo korzystniejszych warunków handlowych (m.in. możliwości zakupu towarów w cenach
promocyjnych)
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