Informacja na temat ochrony danych osobowych kontrahentów Sun Chemical

Dokładamy wszelkich starań by chronić prywatność danych osobowych, które zbieramy w odniesieniu do osób
kontaktowych potencjalnych, obecnych i byłych klientów, dostawców i partnerów Sun Chemical Group Cooperatief
U.A oraz jej firm powiązanych. W niniejszym dokumencie dotyczącym prywatności wyjaśniamy jakie dane osobowe
zbieramy i jak są one wykorzystywane. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.
1.

Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą Sun Chemical. Państwa lokalna firma z grupy Sun Chemical (Sun Chemical Sp. z o.o., Marki, ul.Okólna
46A) razem z Sun Chemical Group Cooperatief U.A, Leeuwenveldseweg 3-t, LV Weesp, Holandia i Sun Chemical
Corporation, 35 Waterview Boulevard, Parsippany, NJ 07054-1285, USA, są odpowiedzialne za zbieranie i użycie
Państwa danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatności. Użycie „Sun Chemical”, „my” albo
„nasze” w niniejszej informacji, w zależności od kontekstu, oznacza kolektywnie ww. osoby prawne.
2.

Jakie dane osobowe zbieramy

Zbieramy i przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych naszych partnerów biznesowych:

3.

–

imię i nazwisko, firmę, z którą osoba jest powiązana oraz stanowisko;

–

informacje kontaktowe, takie jak adres firmy, numery telefonów i adresy email;

–

udział w naszych szkoleniach, sympozjach, kongresach, seminariach;

–

zainteresowania biznesowe.

–

naszą komunikację z Państwem

Co robimy z Państwa danymi osobowymi

Dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
–

Realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą są Państwo powiązani

–

Zarządzanie naszymi relacjami.

–

Komunikacja z Państwem

–

Przesyłanie naszych newsletterów o naszych produktach lub usługach lub promocjach. Mogą Państwo
wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego
w dowolnej chwili za pomocą specjalnego odnośnika, zawartego w każdej wiadomości lub przez
skontaktowanie się z nami pod adresem email podanym poniżej.

–

Analizy statystyczne. Używamy zautomatyzowanych narzędzi by prowadzić badania statystyczne
dotyczące ogólnych trenów obejmujących nasze usługi i produkty oraz zachowania i zainteresowania
naszych klientów, dostawców i partnerów oraz osób pracujących dla tych organizacji. By móc zrealizować
nasze działania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy

1

wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji
pozwalających na bezpośrednią identyfikację.
–

Zgodność z wszystkimi obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkowym ujawnieniem.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie następujących elementów: na bazie Państwa zgody, by spełnić
wymagania prawne, które nas obejmują, oraz na bazie naszego uzasadnionego interesu lub też interesów stron
trzecich, zgodnie z zapisami niniejszej polityki. Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla naszych uzasadnionych
interesów lub interesów stron trzecich, podejmujemy właściwe działania by zabezpieczyć Państwa przed możliwymi
szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe. Jeśli przetwarzamy dane
osobowe na bazie Państwa zgody, można wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do
szczegółowych instrukcji co do przetwarzania, na które wyrazili Państwo zgodę.
4.

Jak zbieramy Państwa dane

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli. W niektórych
przypadkach, jednakże przetwarzamy informacje osobowe, które jesteśmy w stanie wypracować na bazie innych
informacji, które nam Państwo przekazujecie lub które pozyskujemy w kontaktach z Państwem, lub informacje
osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich.
5.

Przekazywanie informacji

Lokalny podmiot grupy Sun Chemical będzie lokalnie przetwarzać część Państwa Danych Osobowych. Jednakże, jako
że jesteśmy organizacją globalną, wiele z naszych działań biznesowych może być również realizowane (w celu
uzyskania większej wydajności) poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji w wyspecjalizowanych lub
zcentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach na całym świecie. W
rezultacie, część Państwa danych może być współdzielona za innymi podmiotami grupy Sun Chemical. Jednakże,
każda firma z grupy Sun Chemical i ww. inne systemy i bazy danych będą zbierać, otrzymywać, używać, współdzielić
lub inaczej Przetwarzać takie Dane Osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą informacją nt.
prywatności, naszą wewnętrzną Polityką Prywatności Sun Chemical oraz wszelkimi obowiązującymi lokalnymi
politykami, by realizować cele biznesowe. Co więcej, posiadamy rygorystyczną wewnętrzną politykę w zakresie
dostępu, jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych. Tylko niewielka grupa autoryzowanych pracowników Sun
Chemical będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (np.
administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy oraz account managers).
Z zasady nie przekazujemy danych osobowych komukolwiek poza Sun Chemical. Możemy jednak przekazać dane
osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub realizują dla nas inne usługi. Takie
strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony danych osobowych, na bazie umów, które spełniają
wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie. Dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim
władzom, gdy jest to prawnie konieczne (np. ujawnienie by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić
polecenie sądu lub inny obowiązek prawny).
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6.

Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych

Sun Chemical zobowiązuje się poprawnie chronić dane osobowe zgodnie z naszymi politykami IT i bezpieczeństwa
tak by dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem, dostępem, bezprawnym modyfikacjom,
utracie lub zniszczeniu. dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż konieczne dla celu, dla którego zostały
uzyskane, włączając w to konieczność zachowania zgodności prawnej z prawnymi i fiskalnymi obowiązkami oraz dla
rozpatrywania sporów.
7.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Informacje osobowe mogą być transferowane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, których prawa
mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych. Tam, gdzie konieczne, Sun Chemical zapewni, by
odpowiednie zabezpieczenia były stosowane tak by spełnić wymagania dla międzynarodowego transferu danych
osobowych zgodnie z obowiązującym prawem prywatności. Dla transferów danych osobowych poza EOG, Sun
Chemical może stosować Standardowe Klauzule autorstwa Komisji Europejskiej jako dodatkowe zabezpieczenie.
8.

Dostęp i prawo do wprowadzania zmian

Możecie Państwo wystąpić o dostęp i możliwość aktualizacji i zmiany swoich danych osobowych w dowolnym
momencie. Możecie zrealizować wszelkie inne prawa jakie posiadacie na mocy obowiązujących praw ochrony
danych, włączając, lecz bez ograniczania się do, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnioskowania do nas
do transferu części informacji do innych organizacji. Możecie mieć również prawa do sprzeciwu względem pewnych
rodzajów przetwarzania swoich danych osobowych jak również, tam, gdzie prosiliśmy o Państwa zgodę, na wycofanie
tej zgody. Te prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy
zobowiązani prawnie do przetwarzania danych. Jeśli pragniecie Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co
musicie zrobić to przesłać odpowiednią prośbę na adres PL-Data-Privacy-SC@sunchemical.com. Należy pamiętać, że
możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Państwa tożsamości.
Można również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań uwag lub zażaleń w odniesieniu do
niniejszej polityki prywatności. W przypadku nierozwiązanych wątpliwości macie Państwo prawo do złożenia
zażalenia we właściwym organie ochrony danych.
9.

W jaki sposób dbamy o tę politykę

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie 25 maja 2018 i zastępuje poprzednią politykę prywatności. Niniejsza
polityka prywatności jest przedmiotem ciągłej rewizji i poinformujemy Państwa o jakichkolwiek zmianach poprzez
opublikowanie zrewidowanej polityki w intranecie lub przez przesłanie odpowiedniej wiadomości email, jak tylko
zostanie ona opublikowana.
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