
Klauzula informacyjna

dotycząca osób składających reklamacje

 

1. W  tym  dokumencie  przedstawiamy  zasady  przetwarzania  Państwa  danych
osobowych wówczas  gdy składają Państwo reklamację,  do czego zobowiązuje nas
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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
(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119)- które dalej nazywamy RODO.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest BEARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  przy  ul.  Wyzwolenia  5A,  wpisana  do  Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie,   XVII Wydział  Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS  0000876880,  NIP  6492321031.
Pozostałe dane kontaktowe to: adres e-mail biuro@bearpol.pl.

3. Nie  powołaliśmy  inspektora  ochrony  danych  więc  w  razie  potrzeby  kontaktu  w
sprawie  Państwa  danych  osobowych  można  do  nas  napisać  lub  wysłać  e-mail
wykorzystując podane wyżej dane kontaktowe.

4. Jakie dane gromadzimy?

Składając zgłoszenie podają Państwo swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania lub
korespondencyjny,  ewentualnie  numer  rachunku  bankowego  (jeżeli  zażądają
Państwo zwrotu gotówki na konto), w przypadku przedsiębiorcy także nazwę i NIP.

5. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) przyjęcia,  rozpatrzenia  reklamacji  oraz  podjęcia  ewentualnych  innych  działań
niezbędnych  do  wyjaśnienia  i  załatwienia  sprawy oraz  udzielenia  odpowiedzi  –na
podstawie  art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO - przez okres roku od udzielenia odpowiedzi,
jeżeli  nie  wystąpią  Państwo  z  dalszymi  żądaniami  (roszczeniami)  lub  skargami,  w
przypadku dokumentacji dotyczącej rozliczenia reklamacji okres ten wynika z ustawy
o rachunkowości;

b) realizacji naszych uzasadnionych interesów (np. ustalenia, dochodzenia, obrony przed
roszczeniami oraz ich egzekucji), na podstawie art. 6 ust. 1 list. f RODO- przez okres
przedawnienia  roszczeń  (jeżeli  przepisy  szczególne  nie  stanowią  inaczej  to termin
przedawnienia według Kodeksu cywilnego wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz tych  związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej  3  lata),
przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na
czas  prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów
przedawnienia.

6. Odbiorcą  Państwa  danych  mogą  być  nasi  pracownicy  na  podstawie  stosownego
upoważnienia.  Możemy udostępnić  Państwa  dane  osobowe urzędom skarbowym,
organom ścigania lub innym organom władzy publicznej jeżeli zażądają tego od nas
na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa;  kurierom  lub  operatorom
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pocztowym  np.  gdy  wysyłamy  listy.  Odbiorcami  stają  się  również  banki  kiedy
wpłacamy coś na Państwa rachunek lub inne podmioty płatnicze. Ponadto Państwa
dane mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia
przetwarzania danych osobowych są  to  np.  firmy informatyczne/serwisowe,  które
dbają np. o systemy i oprogramowanie w firmie, kancelarie prawnicze np. kiedy nie
dojdziemy do porozumienia w kwes i zapłaty za dostarczone towary lub wykonane
usługi,  firmy  księgowe,  które  np.  prowadzą  nasze  rozliczenia  i  przechowują
dokumentację podatkową.

7. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne  ale  niezbędne  do
rozpatrzenia  reklamacji.  W  przypadku  nie  podania  danych  osobowych  nie
rozpatrzymy Państwa zgłoszenia (reklamacji).

8. Mają Państwo prawo do: 

*dostępu –  uzyskania  od  nas  potwierdzenia,  czy  przetwarzamy  Państwa  dane
osobowe.  Jeżeli  przetwarzamy takie  dane,  mogą Państwo uzyskać do nich dostęp
oraz  uzyskać  następujące  informacje:  o  celach  przetwarzania,  kategoriach  danych
osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną
ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie
do  żądania  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych  przysługujących  osobie,  której  dane  dotyczą,  oraz  do  wniesienia
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

*otrzymania  kopii  danych –  uzyskania  kopii  danych  podlegających  przetwarzaniu,
przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie mogę nałożyć opłatę w
rozsądnej wysokości; wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

*sprostowania –  żądania  sprostowania  dotyczących  Państwa  danych  osobowych,
które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

*usunięcia danych – żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli nie mamy
już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów
przetwarzania (art. 17 RODO);

*ograniczenia  przetwarzania –  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) kwes onują  Państwo  prawidłowość  danych  osobowych  –  na  okres
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie  jest  niezgodne  z  prawem,  a  sprzeciwiają  się  Państwo  ich
usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie  uzasadnione  podstawy  po  naszej  stronie  są  nadrzędne  wobec  podstaw
Państwa sprzeciwu,
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*przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie  nadającym  się  do  odczytu  maszynowego  danych  osobowych  Państwa
dotyczących, które do nas Państwo dostarczyli, oraz żądania przesłania tych danych
innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody
lub  zawartej  z  Państwem  umowy  oraz  jeżeli  dane  są  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany (art. 20 RODO);

*sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
w prawnie uzasadnionych celach administratora,  z  przyczyn związanych z Państwa
szczególną  sytuacją,  w  tym  wobec  profilowania.  Wówczas  dokonujemy  oceny
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec  interesów,  praw  i  wolności  osób,  których  dane  dotyczą,  lub  podstaw  do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Państwa interesy
będą ważniejsze od naszych, będziemy zobowiązani zaprzestać przetwarzania danych
w tych celach (art. 21 RODO).

*cofnięcia  zgody,  jakiej  udzielili  Państwo w  każdym  momencie  i  bez  podawania
przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody
nadal pozostanie zgodne z prawem. 

Aby  skorzystać  z  wyżej  wymienionych  praw  proszę  skontaktować  się  z  nami,
wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w jakim
zakresie chcą Państwo skorzystać.

9. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowych.

10. Nie  podejmujemy  wobec  Państwa  decyzji  w  sposób  zautomatyzowany  (nie
przetwarzam  Państwa  danych  osobowych  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  w
formie profilowania).

11. Przysługuje  Państwu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  to  jest
Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa)  w
zakresie naruszenia Państwa praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.
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