OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO
Administratorem danych osobowych jest Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
adres: 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15, e-mail: daneosobowe@euro.com.pl, telefon:
855 855 855, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117710, NIP
5270005984, REGON 010137837, BDO 000011437, o kapitale zakładowym w wysokości
560.190 zł (Administrator).
Dane osobowe przetwarzane są w celu utrzymania i realizacji kontaktów handlowych
pomiędzy Administratorem, a podmiotem, którego osoba, której dane dotyczą jest
przedstawicielem.
Podstawą prawną przetwarzania
realizowane przez Administratora.
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uzasadnione interesy

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich
przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby
dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe
zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Administratora, dla wypełnienia celów dla jakich dane te są zbierane, np. kurierom,
dostawcom towarów i usług, serwisom technicznym świadczącym usługi na rzecz
Administratora, partnerom handlowym, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
na podstawie obowiązującego prawa np. biurom informacji gospodarczej, sądom lub
organom ścigania.
Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii
Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez
ich przekazanie przez Administratora lub podmiot przetwarzający, ale tylko wtedy, gdy jest to
konieczne dla realizacji celów określonych w akapitach powyżej i z zapewnieniem
odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane Osobowe w państwach,
w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych
Osobowych;
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy.
O zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG Administrator informuje na etapie
ich zbierania.
Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.
Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa do: i) dostępu do danych
osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była
udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw
przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem.

