Merlo Polska SP. ZOO
Warszawska 109
05-092 Lomianki

Informacja dla klientów
zgodna z artykułem 13 Rozporządzenia UE 2016/679 RODO
Dane zebrane od osoby, której dane dotyczą
Szanowni Państwo, których dane dotyczą,
niniejszym pragniemy Państwa poinformować o danych osobowych, które będą przez nas zbierane
oraz o sposobie ich przetwarzania, jak również przekazać Państwu wszelkie informacje, mające na
celu uproszenie kontaktu oraz porozumiewania się z naszymi biurami.
Administrator przetwarzania
Administratorem przetwarzania jest firma Merlo Polska SP. ZOO.
Dane kontaktowe:
Numer telefonu: +48 22 751 20 22
E-mail: privacy_merlopolska@merlo.com
W poniższej tabeli przedstawiamy niektóre informacje na temat zbieranych danych osobowych oraz
powiązanych założonych celach

KATEGORIE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie: Zarządzanie księgowością klientów (K)
Wymagane dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania
zobowiązań umownych lub normatywnych lub do zwyczajnych celów
administracyjnych i księgowych. Przedmiotem przetwarzania są dane
konieczne do wypełnienia i zarejestrowania faktur sprzedażowych,
dokumentów dostawy itp. oraz ewentualne dane kontaktowe
(przedstawiciela, osoby wyznaczonej do kontaktu z zakładem,
właściwych handlowców, pracowników administracyjnych) służące do
zarządzania wskazaną dokumentacją.
Powierzenie danych wymaganych do zarządzania cyklem fakturowania
aktywnego jest obowiązkowe, natomiast dane kontaktowe podmiotów
zaangażowanych w cykl księgowy są dobrowolne, aczkolwiek
przydatne do normalnego prowadzenia działań, brak powierzenia
danych uniemożliwiłby udzielenia zleconych świadczeń lub mógłby
spowodować spowolnienie całego procesu przetwarzania.
Identyfikacyjne dane osobowe

KATEGORIE ODBIORCÓW, KTÓRYM
ZOSTANĄ UJAWNIONE DANE

Biura podatkowe

CEL

Cele administracyjne –
Księgowe klientów

Kurierzy i spedytorzy
Dostawcy usług płatności online
Dostawcy usług odzyskiwania pożyczek
Dostawcy usług informatycznych lub telematycznych
Zewnętrzne usługi prawne
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Zewnętrzne usługi księgowe i podatkowe
PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW
TRZECICH
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
(DATA RETENTION) LUB KRYTERIA
OKREŚLAJĄCE TEN OKRES

Brak
Zgodnie z wewnętrznymi
przestarzałych informacji
Prawo cywilne 10 lat

okresowymi

procedurami

usuwania

Prawo podatkowe 6 lat
PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

Wykonanie umowy
Uzasadniony interes administratora
Obowiązek prawny

PRZETWARZANIE POWODUJE
ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE DECYZJI
PRZETWARZANIE POWODUJE
PROFILOWANIE

NIE
NIE

Państwa dane będą przetwarzane przy użyciu ręcznych i elektronicznych narzędzi zgodnie z
zasadami konieczności oraz zasadności, wdrażając odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na
celu osiągnięcie wskazanych celów.
Państwa dane będą przetwarzane przez podmioty wyraźnie upoważnione i przeszkolone w zakresie
ochrony danych osobowych; do danych będą mogli mieć dostęp, w sposób incydentalny, technicy
informatyczni oraz pracownicy działu IT, którzy nadzorują działanie naszego systemu
informatycznego.
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania informacji na temat przetwarzanych
przez nas Państwa danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych zgodnie z tym,
co przewidziane w art. od 15 do 22 Rozporządzenia UE 2016/679 RODO (można zwrócić się o
kopię tekstu wskazanych artykułów, korzystając z powyżej wskazanych danych kontaktowych).
W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do terytorialnie
właściwego organu nadzorczego.
Jeśli przetwarzanie opierać się będzie w całości bądź w części na Państwa zgodzie, mają Państwo
prawo do jej swobodnego cofnięcia w dowolnym momencie kontaktując się na wyżej wskazane
dane kontaktowe. Przetwarzanie dokonane na podstawie wyrażonej zgody oraz związane z tym
skutki prawne pozostaną ważne również po ewentualnym cofnięciu zgody.
W celu dodatkowych wyjaśnień lub informacji na temat przetwarzania Państwa danych, prosimy o
kontakt.
Administrator przetwarzania
Merlo Polska SP. ZOO
Data ostatniej aktualizacji: 02.04.2019 - Wersja 1.0
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