
 

Wskazówki dla partnerów biznesowych dotyczące ochrony danych 

 

Informujemy Państwa o przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych oraz o 
prawach, które w związku z tym przysługują. 

 

A. Za przetwarzanie danych odpowiedzialna jest 

 

TRIPS automatyka polska sp. z o.o. sp. k. 
Wykroty 
ul. Wyzwolenia 30 
59-730 Nowogrodziec 

 

B. Kategorie danych, cel i podstawa prawna ich przetwarzania 

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa lub od osób 
trzecich w ramach kontaktów biznesowych. Są to z reguły dane kontaktowe (nazwisko, 
adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej) oraz – o ile jest to konieczne w 
ramach realizacji transakcji biznesowych – dane bankowe i płatnicze (dane banku i 
rachunku bankowego, cel płatności, ewent. dane karty kredytowej), informacje 
pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych, baz danych i punktów informacyjnych (np. 
internetu, rejestru przedsiębiorców, punktów informacyjnych) oraz inne dane, przekazane 
nam dobrowolnie przez Państwa w ramach realizacji projektu lub wynikających z umowy 
lub w ramach czynności związanych z zamierzonym zawarciem umowy. 

 

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane wyłącznie w ramach regulacji 
ustawowych, a zwłaszcza z uwzględnieniem ustaleń Rozporządzenia dotyczącego 
ochrony danych osobowych (RODO) i Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG neu). 

 

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na bazie opisanych poniżej podstaw 
prawnych i w następującym celach 

 

 Do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, do wykonania lub 
zakończenia umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. wykonanie umowy (typu 
dostarczanie lub wykonywanie usług lub realizacja płatności), ogólna komunikacja 



 

z patrnerami biznesowymi, np. udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące 
produktów i usług, negocjacje warunków umowy itd. 

 Na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 a RODO), np. wysyłanie newslettera 
lub listów informacyjnych, udział w kampaniach marketingowych lub ankietach itd. 

 na podstawie przepisów ustawowych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. celem wypełnienia 
obowiązków przechowywania w zakresie prawa handlowego lub podatkowego, 
dla wypełnienia obowiązków powiadamiania i informowania urzędów itd. 

 Na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 f RODO); np. działania 
podejmowane celem zapewnienia bezpieczeństwa techniki informatycznej lub 
zapewnienia prawidłowej pracy przedsiębiorstwa, dla zachowania naszych praw, 
celem dochodzenia roszczeń prawnych lub dla zapobiegania sporom prawnym, 
dla zapewnienia wymogów wynikających z compliance itp. 

 

C. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych 

 

Państwa dane osobowe przekażemy urzędom/placówkom publicznym, o ile jest to 
konieczne w myśl przepisów 

 

Państwa dane osobowe będą ewentualnie przekazane do firmy Trips GmbH, o ile jest to 
konieczne dla spełnienia celów podanych w akapicie B. 

 

Celem dokonywania różnych transakcji korzystamy z usługodawców zewnętrznych jako 
podmiotów przetwarzających w myśl art. 28 RODO. Przetwarzanie przez nich danych 
odbywa się na podstawie zawartych z nimi umów o przetwarzaniu danych, aby zapewnić 
ochronę Państwa danych osobowych. 

 

Opisani powyżej odbiorcy mogą się także znajdować poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym („kraje trzecie“). W krajach trzecich ewentualnie nie ma zapewnionego 
takiego standardu ochrony danych, jaki panuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
W przypadku przekazywania danych do państw trzecich zapewniamy, że odbywa się to 
tylko zgodnie z przepisami (rozdział V RODO). 

 

 

 

 

 



 

D. Okres przechowywania danych 

 

Dane osobowe są z reguły usuwane po upływie ustawowego (przede wszystkim w 
odniesieniu do prawa handlowego i podatkowego) terminu ich przechowywania. Jeżeli 
dane osobowe nie podlegają pod określone przepisami obowiązki przechowywania, 
zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne dla realizacji celów podanych w akapicie B. 
Istnieje możliwość ustalenia innego terminu przechowywania danych, jeżeli wyrazili 
Państwo zgodę na gromadzenie danych. 

 

E. Prawa osób, których dane dotyczą 

 

Mają Państwo prawo do otrzymania informacji o przechowywanych u nas Państwa danych 
osobowych, zlecenia korekty nieprawidłowo zapisanych danych osobowych lub – o ile 
dotyczy – w każdej chwili do zmiany lub wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych, 
także bez podawania przyczyn ze skutkiem na przyszłość, zażądania ograniczenia 
przetwarzania Państwa danych osobowych ze skutkiem na przyszłość, wyrażenia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobwych ze skutkiem na przyszłość lub 
zażądania usunięcia Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo, w myśl art. 20 
RODO, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanem formacie nadającym się 
do odczytu maszynowego dotyczące Państwa przechowywane dane osobowe oraz prawo 
przesłać te dane bez przeszkód z naszej strony do innego odpowiedzialnego podmiotu. 

 

Ponadto mogą Państwo zwrócić się do wymienionego w akapicie A pełnomocnika ds. 
ochrony danych odpowiedzialnego podmiotu. Celem zapobiegania nadużyciom możemy 
wymagać, by zapytania były odręcznie podpisane lub by osoby występujące o udzielenie 
informacji w inny sposób wykazały swoją tożsamość. 

 

Mają Państwo prawo złożyć zażalenie w Urzędzie ds. Ochrony danych. 


