Obowiązek Informacyjny RODO - dla kontrahentów, do których zastosowanie mają Ogólne Warunki
Sprzedaży Stali BSK Return S.A.

W wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. 2016.119.1) („RODO") BSK Return S.A. przekazuje
kontrahentowi podczas pozyskiwania jego danych osobowych, następujące informacje:
Administratorem danych jest – BSK Return S.A., ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie, Polska (dalej BSK Return
lub Administrator"), dane kontaktowe: BSK Return S.A., ul. Towarowa 22, 42-400 Zawiercie, Polska, e-mail:
iodo@bskreturn.com.pl Tel.: +48 781 230 665.
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach, dla których Administrator wskazuje
następujące podstawy prawne przetwarzania:
a) zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej z osobą, z którą zawarta została tego rodzaju umowa przepisy regulujące poszczególne rodzaje umów w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 9 ust. 2 lit b)
RODO;
b) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dla celów prowadzenia
dokumentacji księgowo- podatkowej, obowiązków bhp, zachowania zasad ruchu na terenie zakładu,
obsługi IT, itd. - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) dochodzenie przed sądem powszechnym roszczeń Administratora wobec osoby fizycznej - art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO.
Prawnie uzasadniony interes Administratora wyraża się w niezbędności do przetwarzania danych osobowych
osoby fizycznej, która zawarła umowę cywilnoprawną z Administratorem w celu dochodzenia przed sądem
powszechnym roszczeń Administratora wobec tej osoby fizycznej.
Odbiorcami danych osobowych są uprawnieni pracownicy Administratora, a w przypadkach powierzania
obsługi innym podmiotom, ich uprawnieni pracownicy, jak również organy administracji, służby lub
instytucje, które zwrócą się o dostęp do danych w ramach uprawnień, wynikających z przepisów prawa lub
którym Administrator przekaże dane osobowe na podstawie uprawnienia określonego w przepisach prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być również sądy powszechne w związku z wystąpieniem przez
Administratora przeciwko danej osobie na drogę sądową.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane
osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają
odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji
celu, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas
wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odpowiednie zabezpieczenia zapewnione zostały poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych
na podstawie art. 46 ust. 2 pkt c RODO oraz art. 26 ust. 2 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 21.11.1995 r., s. 31). Na warunkach
określonych w Art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz do
uzyskania kopii danych. W sprawie realizacji tych uprawnień proszę o kontakt – idodo@bskreturn.com.pl .
Dane osobowe przetwarzane są przez okresy wymagane dla prowadzenia dokumentacji umownej
i rachunkowo - podatkowej, nie krócej jednak niż czas przedawnienia zobowiązań podatkowych i roszczeń
cywilnych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść sprzeciw w dowolnym
momencie - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana
danych osobowych.
Jeżeli niezależnie od BSK Return osoba udostepniająca dane podaje dodatkowe dane osobowe udzielając na
nie zgody - udzieloną zgodę może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tj. organu
ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pan stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa w zakresie przewarzania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie niezbędne do wypełnienia
obowiązków BSK Return związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy. Administrator nie dokonuje
zautomatyzowanych decyzji o przetwarzaniu danych osobowych np. profilowania.
Złożenie podpisu na dokumencie umowy/zamówienia lub rozpoczęcie jego realizacji przez kontrahenta
stanowi dla BSK Return oświadczenie o przyjęciu do wiadomości powyższych informacji.

