Azelis Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań (dalej: Azelis albo Administrator) działając etycznie szanuje prawo do
ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów oraz partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu
najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w naszej spółce.
KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem
Państwa danych osobowych jest Azelis Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań. Azelis przed rozpoczęciem czynności
przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają okres retencji danych.
Państwa dane osobowe przetwarzane są:

•
•
•
•
•

ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub z uwagi na działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6
ust. 1 lit. b),
ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. c),
ze względu na działania niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e),
na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a),
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z Azelis umów powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

Dane będą przetwarzane przez okres:

•

Trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie do czasu obowiązywania zgody. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie
i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Przysługują Państwu następujące prawa:

1)

Prawa dostępu do danych osobowych,

2)

Prawa do ich sprostowania,

3)

Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),

4)

Prawa do ograniczenia przetwarzania,

5)

Prawa do przenoszenia danych osobowych,

6)

Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,

7)

Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,

8)

Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AZELIS?
elektronicznie pod adresem e-mail: azelis@azelis.pl lub pisemnie pod adresem: Azelis Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. św. Michała 43, 61-119
Poznań, z dopiskiem „RODO”.

Azelis Poland Sp. z o. o. with its registered office at ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań (hereinafter: Azelis or Controller), acting ethically, respects
the right to the protection of personal data of clients, employees, contractors and partners. Therefore, we would like to present the most
important rules of personal data protection functioning in our company.
WHO IS THE PERSONAL DATA CONTROLLER?
In accordance with Articles 13 and 14 of the Regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (GDPR), we would like to inform you
that the Controller of your personal data is Azelis Poland Sp. z o.o. with its registered office at ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań. Azelis identifies
the purpose, the legal basis for the processing of personal data and the retention period of the data each time before starting to process personal
data. Your personal data will be processed as follows:

• Due to the performance of an agreement which binds you with the Controller or due to the actions necessary to enter into the agreement
(Article 6(1)(b));

• Due to the legal requirements that the Controller is obliged to comply with (Article 6(1)(c));
• For activities necessary for the performance of a task of public interest (Article 6(1)(e));
• On the basis of your consent (Article 6(1)(a));
• In order to pursue the Controller’s legitimate interests (Article 6(1)(f)).
Your personal data may be transferred to third parties under a personal data processing entrustment agreement with Azelis.
The data will be processed for the duration of the agreement and, in the case of optional data, up to the duration of the consent. The period of
processing of personal data may be extended by the statute of limitations in each case if the processing of data is necessary to assert possible
claims or defend against such claims. After that period, the data will be processed only to the extent and for the time required by law, including
accounting regulations.
You have the right:
1)

to access your personal data,

2)

to rectify them,

3)

to erasure your personal data (“the right to be forgotten”),

4)

to restrict processing,

5)

to transfer your personal data,

6)

to object to further processing,

7)

to object to automated decision making, including profiling,

8)

to notify the occurrence of a personal data breach.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority regarding the protection of personal data.
CONTACT AZELIS

• by e-mail at: azelis@azelis.pl
• or in writing to the address:
Azelis Poland Sp. z o.o.
ul. św. Michała 43,
61-119 Poznań
with the annotation “RODO”

