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Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. 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 (RODO), dla zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych firma
„EUROPARQUET” Sp. z o.o. opracowała i realizuje politykę bezpieczeństwa danych
osobowych. Informacje w niej zawarte zostały opracowane zgodnie z wytycznymi RODO.
1. Firma „EUROPARQUET” Sp. z o.o., Hutki 5, 22-440 Krasnobród, e-mail:
office@europarquet.pl, tel. +48 84 660 79 77 jest administratorem Pani/Pana danych
osobowych.
2. Firma nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail:
office@europarquet.pl.
3. Dane, którymi dysponujemy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, od Pani/Pana
współpracowników, bądź z ogólnie dostępnych baz danych.
4. Przetwarzanie danych osobowych wykorzystywane jest w celu:
 rekrutacji pracownika (na podstawie dobrowolnej zgodny) oraz zatrudnienia w związku
z wykonaniem umowy o pracę,
 realizacji działań niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży, oraz realizacji działań
poprzedzających jej realizację,
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. realizacja zamówienia,
zlecenia,
 realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią (Art. 6 ust. 1 lit f RODO), między innymi w celu
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
 osobom upoważnionym przez administratora – pracownikom, którzy muszą mieć dostęp
do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 podmiotom, którym zlecamy zadania wymagające przetwarzania Państwa danych
osobowych w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, marketingowej, serwisowej,
 innym odbiorcom np. firmom transportowym, kurierom, ubezpieczycielom, firmom
windykacyjnych, kancelariom prawnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących
przepisów mogą żądać przekazania danych.
6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego tj. Szwajcaria,
Norwegia, Islandia, Ukraina zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy firm
transportowych, realizujących przewóz towarów na zlecenie Administratora).
7. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe do czasu istnienia podstawy do ich
przetwarzania tj:
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przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (kandydaci do pracy)
do czasu zakończenia rekrutacji bądź z chwilą wycofania zgody na ich przetwarzanie,
w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy sprzedaży, realizacji
zamówienia, zlecenia – przez czas ich wykonywania, a także przez okresy uregulowane
w ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku dochodowym, ustawie o VAT , Kodeksie
pracy
w przypadku istnienia innych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora – przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach
prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne.

8. Podanie przez Pani/Pana danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do realizacji
celów wymienionych w punkcie 4.
9. Na zasadach uregulowanych w art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu
danych, uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie
profilowania.
Zapewniamy, że firma „EUROPARQUET” Sp. z o.o. dokonuje wszelkich należytych
starań, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

