Brenntag Polska Sp. z o.o. · ul. J. Bema 21 · 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przedstawicieli kontrahentów

Wypełniając obowiązki wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE 2016/679) określanego
popularnie jako RODO (lub GDPR) informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Informacje dotyczące
tego przetwarzania znajdziesz w dalszej części tego dokumentu.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Brenntag Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
(dalej zwana administratorem).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle;
b) przez e-mail: biuro@brenntag.pl;
c) telefonicznie: + 48 77 47 21 500.

Wyznaczyliśmy osobę do koordynacji ochrony danych osobowych, z którą możesz się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących
Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Z naszym pracownikiem możesz
skontaktować się w następujący sposób:
d) przez e-mail: bodo@brenntag.pl;
e) telefonicznie: + 48 22 5447856.

2. Źródło pochodzenia danych osobowych
Otrzymaliśmy Twoje dane bezpośrednio od Ciebie lub od przedstawiciela podmiotu (firmy, którą
reprezentujesz lub dla której pracujesz), z którym negocjujemy lub zawieramy umowę.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) analizy oferty,
b) zawarcia i wykonania umowy,
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.

Brenntag Polska Sp. z o.o.
ul. J. Bema 21
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Polska

tel.: +48 77 472 15 00
fax: +48 77 472 16 00
e-mail: biuro@brenntag.pl
www.brenntag.pl

KRS: 0000003388
Regon: 531174447
NIP: 749-15-15-495
BDO: 000000914

Kapitał zakład.:
ING Bank Śląski SA
mBank SA

24,54 mln zł
SWIFT - INGBPLPW - PL94 1050 0086 1000 0090 3150 9723
SWIFT - BREXPLPW - PL78 1140 1010 0000 5394 1500 1001

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1) okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (jest to podstawa przewidziana
w art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w szczególności poprzez prowadzenie rozmów, korespondencji lub poprzez innego
rodzaju
2) kontakty z wykorzystaniem Twoich danych osobowych;
3) okoliczność, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (jest to podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w zakresie przetwarzania na
potrzeby wypełniania obowiązków podatkowych oraz wynikających z przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu i in.,
4) nasz prawnie uzasadniony interes (jest to podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w
zakresie przetwarzania danych na potrzeby postępowania mającego na celu dochodzenie roszczeń
wynikających z umowy, w tym na wypadek prawnej potrzeby zabezpieczenia późniejszego wykazania faktów
czy wykonania obowiązków, a także w celu prowadzenia działalności operacyjnej przez administratora, w tym
statystyki i raportowania.
Prawnie uzasadniony interes administratora polega na zapewnieniu możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej poprzez umożliwienie zawierania i realizacji umów z innymi podmiotami gospodarczymi, w tym
także na możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartych umów.

4. Kategorie danych osobowych
Przetwarzane przez nas kategorie Twoich danych osobowych to dane identyfikacyjne: imię i nazwisko oraz
kontaktowe, takie jak: adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. Będziemy przetwarzać także
dane Twojego pracodawcy lub innego podmiotu, który jest przez Ciebie reprezentowany. Wówczas poza
danymi identyfikacyjnymi będziemy przetwarzać nazwę pracodawcy lub innego podmiotu, zajmowane
stanowisko, służbowy numer telefonu oraz adres email.
W uzasadnionych przypadkach możemy przetwarzać także Twój numer PESEL, numer i serię dowodu
tożsamości albo innego dokumentu identyfikacyjnego, czy rodzaj uprawnień do prowadzenia pojazdów, chyba
że z przepisów prawa wynika konieczność przetwarzania szerszego zakresu danych wynika z przepisów
prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia realizacji umowy oraz upływu terminu
przedawnienia roszczeń z niej wynikających i upływu przedawnienia zobowiązań podatkowych. W przypadku
wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń pozostających w związku z umową, jak też
egzekucję należności, będziemy przechowywali Twoje dane do czasu prawomocnego zakończenia tych
postępowań.

6. Odbiorcy danych
W organizacji Administratora dostęp do Twoich danych będą miały wyłącznie osoby upoważnione. Twoje dane
mogą być ujawniane innym podmiotom z grupy Brenntag, usługodawcom którym w drodze umowy powierzono
przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, odbiorcom
uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług
zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne czy organizacyjne umożliwiające realizacje usług
powiązanych (np. firmy kurierskie, pocztowe), dostawcom usług prawnych oraz doradczych (kancelarie
prawne, podatkowe, instytucje bankowe, ubezpieczeniowe) wyłączne w zakresie niezbędnym do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

7. Twoje prawa
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
3) prawo żądania abyśmy usunęli Twoje dane (o ile to żądanie nie będzie podlegało wyłączeniu ze względu
na cel przetwarzania wskazany w art. 17 ust. 3 RODO);
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Co oznacza, że w przypadku, gdy
np. Twoim zdaniem posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane bez
podstawy prawnej lub nie chcesz abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonania uzgodnionych z Tobą działań;
5) prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz
wówczas przesłać te dane innemu administratorowi lub żądać abyśmy to my je przesłali. Jednakże
spełnimy twoją prośbę tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
7) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej o prawach przysługujących podmiotowi danych możesz przeczytać na stronie:
https://www.brenntag.com/pl-pl/brenntag-polska/polityka-ochrony-prywatno-ci.jsp
Aby skorzystać z praw opisanych w ppkt 1-6 skontaktuj się z nami lub z osobą wskazaną w punkcie 1.
Skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych możesz wnieść korzystając z informacji
zamieszczonych pod adresem https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
8. Informacja o wymogu albo dobrowolności podania danych
Przekazanie przez Ciebie danych nie jest obowiązkiem ustawowym ale jest niezbędne do zawarcia i
wykonania umowy. Brak podania określonych danych może uniemożliwić zawarcie albo wykonanie umowy.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej:
EOG). Mając jednak na uwadze przedmiot konkretnej umowy Twoje dane mogą być przekazane w celu
właściwej jej realizacji (np. awizacji odbioru towaru, określenia odbiorcy) albo spełnienia wymagań prawnych
np. w systemie monitorowania przewozu towarów. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą
przetwarzane Twoje dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień
ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku przetwarzania danych na terytorium
Państw wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych
(zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, administrator będzie
zawierał umowy z odbiorcami Twoich danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej będą wówczas
oparte o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c
RODO albo będą wprowadzały odpowiednie i właściwe zabezpieczenia.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Twoich danych nie będziemy wykorzystywać do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania zarówno w procesie zawierania i realizacji umów, jak również dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami.
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