ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI
ELEKTRONICZNEJ W „PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAŃ” sp. z o.o.
Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz
w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z
prowadzeniem korespondencji e-mail z pracownikami i przedstawicielami
„PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAŃ” sp. z o.o.
KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy „PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAŃ” sp. z o.o. Mamy siedzibę w
Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 30, 60-479 Poznań (dalej: My). Kontakt z
nami możliwy jest pod mailem spedycja@transmeble.com lub listownie pod
adresem „PPSKIZ TRANSMEBLE POZNAŃ” sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 30,
60-479 Poznań.
PO CO TEN DOKUMENT?
W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia
Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków
zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych
informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle
RODO otrzymując od Ciebie wiadomość z określonego adresu e-mail, z
określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe. W tym dokumencie
udzielamy Tobie wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy
obowiązek prawny wynikający z RODO.
SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje
dane w związku z prowadzoną korespondencją e-mail. Jednocześnie Twoje
dane kontaktowe mogliśmy uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np.
poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby
odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do
wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną
korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie
określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane
z naszym przedsiębiorstwem. Jeżeli jesteś naszym klientem, potencjalnym
klientem, lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać również Twoje
dane w celach marketingowych.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: adres e-mail oraz dane
zawarte przez Ciebie w przesyłanej do nas korespondencji (zwyczajowo
zagadnienie będące przedmiotem korespondencji oraz stopka z danymi
kontaktowymi).
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umowy, która nas wiąże, albo w
celu jej zawarcia. Jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla
potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś
poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub
innej dokumentacji aplikacyjnej. Jeżeli jesteś przedstawicielem instytucji
państwowej, Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji obowiązku
prawnego albo w celu uzyskania niezbędnych informacji, związanej z
przedmiotem naszej działalności (obsługa rachunkowa, kadry i płace).
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla
wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po
którym bezwzględnie usuwamy każdą korespondencję. Jeżeli jednak
zakończymy współpracę lub po prostu jej nie podejmiemy, Twoje dane
będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły
rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.
KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom
komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być
udostępniane innym spółkom z grupy Transmeble w Unii Europejskiej oraz
dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:
a. biurom doradztwa prawnego, podatkowego i rachunkowego
b. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy do
prowadzenia korespondencji i zapisywania ważnych informacji
c. naszym podwykonawcom i przedstawicielom handlowym, z którymi mamy
podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych, jeżeli z treści
korespondencji wynika potrzeba realizacji z naszej strony określonego
świadczenia.
Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są
niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w
szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Mamy na
uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich
danych osobowych:
a) Reguła adekwatności
Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia
danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy
analizę spełnienia tej reguły.
b) Reguła transparentności
Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi.
Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej
informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych jest jej przejawem.
c) Reguła prawidłowości
Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były
aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze
Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są
błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem „PPSKIZ
TRANSMEBLE POZNAŃ” sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 30, 60-479
Poznań.
d) Reguła integralności i poufności
Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność
Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze
zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym.
Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne
ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki
zabezpieczające przed utratą Twoich danych.
e) Reguła rozliczalności
Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych
osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci
pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania
realizowaliśmy na Twoich danych.

JAKIE MASZ PRAWA?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz
skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywała (np.
nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z
nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmują:
a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z
naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do
Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np.
XLSX, DOCX itp.).
b) Prawo do poprawiania danych
Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe,
masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy
zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić
Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na
okoliczność zmiany danych.
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności
uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki
katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy
ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie
sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące
prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy
się do Twojego żądania.
d) Prawo do żądania usunięcia danych
Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza
Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów
bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje
zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli
tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek
przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji
pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W każdym przypadku jednak
usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie,
a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co
oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą
bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które
musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne
wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.
e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam
podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do
odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego
administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt
z nami pod adresem e-mail rodo@transmeble.com pisząc na adres „PPSKIZ
TRANSMEBLE POZNAŃ” sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań.
Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja,
z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna
z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W
takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz
niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.
Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania
Twoich
danych
osobowych
to masz prawo do
złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku
jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania
tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz
wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności.
Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.
PRAWO DO SPRZECIWU
Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw.
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do
sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje
dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy
przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale
już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie
sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo
do sprzeciwu możesz zgłosić listownie pod adresem: „PPSKIZ
TRANSMEBLE POZNAŃ” sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony
danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony
internetowej transmeble.com, administrowanej przez Administratora Danych
Osobowych (ADO) – „PPSKIZ” TRANSMEBLE POZNAŃ z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000092877, NIP: 7822136522,
REGON:
639678210
(dalej:
Administrator,
Spółka).
Administrator dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe
Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować
prywatność każdego Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników są
przetwarzane z zachowaniem wymogów 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
(dalej:
RODO).

§1
Zgoda na przetwarzanie danych, zmiana i usunięcie danych
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne,
jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia
skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej
Administratora.
1. Użytkownikom strony internetowej przysługują następujące prawa:
o Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 RODO
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym
informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być
równie łatwe jak jej wyrażenie.
o

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna art. 15 RODO
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od
Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona
do uzyskania dostępu do nich oraz do informacji, takich jak cele
przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych czy
informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców.

o

Prawo do poprawiania danych – podstawa prawna art. 16
RODO
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej
danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

o

Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych) –
podstawa prawna art. 17 RODO
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych
osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki

usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
o osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się
przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
o osoba,
której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec
przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania
o dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
o dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator
o dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1
RODO.
2. Prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18
RODO
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
o

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych
osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić
prawidłowość tych danych
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w
zamian ograniczenia ich wykorzystywania
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania
– do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby,
której dane dotyczą.
3. Prawo do przeniesienia danych – podstawa prawna art. 20 RODO
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się
do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które
dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane

osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony
Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit.
a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit.
b); oraz
4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa
prawa art. 21 RODO
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6
ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych,
chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i
wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Użytkownik, celem realizacji praw określonych w ust. 2 powyżej, powinien
skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: rodo@transmeble.com
lub powiadomić Administratora telefonicznie pod numerem: 61 28 39 315
§2
Zakres i sposób przetwarzania danych
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach
określonych w RODO.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu dostosowania strony
internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. RODO.
3. W czasie przeglądania strony internetowej transmeble.com przez
Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące
korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy
IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ
systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba
otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści.
Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami
przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w
celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania
serwerem.
4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być
udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na
podstawie odpowiednich przepisów prawa, innym osobom i

podmiotom – jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane
dotyczą.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych
za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to
niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
6. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników
strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów
marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników
na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.
§3
Pliki cookies
1. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki danych informatycznych, w
szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach
końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron
internetowych (np. typu przeglądarki internetowej). Pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowując ją do jego preferencji. Ciasteczka nie
zawierają danych osobowych ani nie są używane do ich
przekazywania.
2. Pliki „cookies” są używane przez Administratora w celu
przechowywania informacji o sesji oraz zapewnienia jej ciągłości po
logowaniu, w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu
dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji
Użytkownika. Pliki „cookies” przechowują informację o geolokalizacji,
języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, informacje o
preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania
oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.
3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies”.
Można to jednak w dowolnym czasie zmienić w ustawieniach
przeglądarki internetowej dotyczących plików „cookies” tak, aby nie
akceptowała plików „cookies” lub informowała o ich przesyłaniu.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików
„cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Należy jednak pamiętać, że nieakceptowanie plików
„cookies”, może uniemożliwić poprawne działanie stron Internetowych.
Więcej
informacji
o
ciasteczkach
znaleźć
można
na: http://www.allaboutcookies.org. Więcej na temat usuwania ich z
przeglądarki
internetowej,
można
przeczytać
na: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

§4
Zabezpieczenie danych
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne w celu
ochrony danych osobowych Użytkowników przed ingerencją osób trzecich w
prywatność Użytkowników, a także w celu zapobieżenia nieupoważnionemu
lub bezprawnemu dostępowi do danych osobowych Użytkowników, ich
przypadkowej
utracie,
zniszczeniu
lub
uszkodzeniu.
§5
Zmiany polityki prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności
w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki
Prywatności
na
stronie
internetowej
transmeble.com Polityka_Prywatnosci_www_Transmeble Zasady_przetwar
zania_Twoich_danych_korespondencja_e-mail_Transmeble

