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POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(Artykuł 13 rozporządzenia UE nr. 679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osobowych „RODO”)

Zgodnie z przepisami zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych Administrator danych przekazuje
podmiotom danych informacje dotyczące metody przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTATOR DANYCH
Nazwa firmy

Alps South Europe S.R.O.

NR VAT / NIP

CZ 017 414 11/ CZ 017 414 11

Adres

Božkovské náměstí 17/21 - 32600 Plzeň – Czechy

Tel. | E-mail | Certyfikowany e-mail

+420 377 223 127, info@easyliner.eu

Przedstawiciel prawny

Fabio Vendraminetto

Wnioski o skorzystanie z praw przewidzianych przez rozporządzenie RODO przysługujących podmiotom danych w zakresie
dotyczącym przetwarzania danych i wycofania zgód można przesyłać do Administratora danych

KATEGORIE DANYCH
Lista kategorii podmiotów danych

Dostawcy
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PRZETWARZANIE
Dostawcy
Cele przetwarzania

Wymagania i przepisy w zakresie zarządzania, wykonywanie praw Administratora danych,
wymagania podatkowe i księgowe, zarządzenia fakturowaniem

Podstawa prawna

Realizacja umowy, prawnie uzasadniony interes

Zgoda obligatoryjna/fakultatywna

Zgoda w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych w odniesieniu do podstawy
prawnej do realizacji umowy i prawnie uzasadnionego interesu nie jest wymagana. (podpunkt
f artykułu 6 rozporządzenia RODO)

Przepis obligatoryjny/fakultatywny

Nieprzekazanie powyższych danych osobowych uniemożliwi wykonanie danej umowy.
Przepis dotyczący ochrony danych osobowych jest fakultatywny, ale obligatoryjny w celu
umożliwienia świadczenia oferowanych usług przez Administratora.
Ze względów prawnych lub wyłącznie z przyczyn operacyjnych podane dane zostaną
ujawnione w celu umożliwienia wykonania warunków umowy następującym stronom
trzecim:
W celu przetworzenia i spełnienia określonych wniosków Alps korzysta z dostawców stron

Kategorie odbiorców

trzecich, którym mogą być przekazywane udostępnione dane osobowe. Udzielając zgody,
akceptujesz powyższe działanie Alps. Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane
wyłącznie w celu spełnienia jego oczekiwań; przekazane dane osobowe dostawcom
zewnętrznym nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.
Wspólne dane

Czas przechowywania danych

Administrator danych będzie przechowywał dane
osobowe przez okres konieczny do spełnienie
powyższych celów lub okres wymagany przez
obowiązujące przepisy ustawowe lub podatkowe.
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PODSUMOWANIE CELÓW PRZETWARZANIA
Przetwarzanie danych osobowych można wykonywać wyłącznie w następujących celach

Cele niewymagające zgody

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Wymagania operacyjne i przepisy

Realizacja umowy

Wykonywanie przepisów Administratora
danych

Uzasadnione interesy Administratora danych
w celu wykonywania swoich praw

Wymagania podatkowe i księgowe

Realizacja umowy

Zarządzanie fakturowaniem

Realizacja umowy

W celu gromadzenia danych i wykorzystywania ich do celów związanych z prowadzeniem działalności dotyczącej realizacji umowy
i zgodności ze wskazanymi przepisami prawa zgoda nie jest wymagana. Nieujawnienie powyższych danych osobowych uniemożliwi
realizację danej umowy. W celu gromadzenia i wykorzystywania danych w ramach uzasadnionych interesów Administratora
danych zgoda nie jest wymagana (litera f, artykuł 6 rozporządzenia RODO). Ujawnienie powyższych danych osobowych jest
fakultatywne, ale obligatoryjne w celu świadczenia usług oferowanych przez Administratora danych. Odmowa ujawnienia
powyższych danych uniemożliwi świadczenie wszystkich lub części wymaganych usług.

PRAWA PODMIOTU DANYCH
(Artykuł 15 do 22 i artykuł 13 rozporządzenia RODO)

Prawo wglądu do
danych

Na podstawie przepisów artykułu 15 rozporządzenia RODO podmiotowi danych przysługuje prawo do
uzyskania dostępu od administratora danych w celu wglądu do własnych danych osobowych.

Prawo do poprawienia
danych

Na podstawie przepisów artykułu 16 rozporządzenia RODO podmiotowi danych przysługuje prawo do
uzyskania dostępu od administratora danych w celu poprawienia własnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia
danych

Na podstawie przepisów artykułu 17 rozporządzenia RODO podmiotowi danych przysługuje prawo do
uzyskania dostępu od administratora danych w celu usunięcia własnych danych osobowych.

Prawo do ograniczenia
przetwarzania danych

Na podstawie przepisów artykułu 18 rozporządzenia RODO podmiotowi danych przysługuje prawo do
uzyskania dostępu od administratora danych w celu ograniczenia przetwarzania własnych danych
osobowych.

Prawo do sprzeciwu

Na podstawie przepisów artykułu 21 rozporządzenia RODO podmiotowi danych przysługuje prawo do
sprzeciwu w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych.

Dodatkowe uwagi

Podmiotowi danych przysługuje również prawo do złożenia skargi organowi nadzorczemu (na przykład
do Włoskiego Urzędu Ochrony Danych).

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich modyfikacji w niniejszej polityce w zakresie wskazanym lub
obowiązującym przez bieżące przepisy prawa według własnego wyłącznego uznania w dowolnym czasie. Użytkownicy powinni zostać
odpowiednio poinformowani o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie.
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