Klauzula informacyjna
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru
telefonu i/lub adresu e-mail jest spółka pod firmą Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o. o. Sp. k. z
siedzibą w Raszynie (05-090) przy ul. Sokołowskiej 10, e-mail: rodo.pl@hellmann.com,
(dalej: „Administrator”).
Administrator pozyskał Państwa dane osobowe:
a) bezpośrednio od Państwa , lub
b) ze źródeł trzecich takich jak: internet; nasi kontrahenci; materiały dostępne na targach,
szkoleniach, konferencjach.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów marketingowych Administratora,
promocji usług i produktów oferowanych przez niego w ramach prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej oraz przeprowadzenia badania satysfakcji klienta, w przypadku gdybyście Państwo
skorzystali z naszych usług.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki niezbędności do realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, czyli art. 6 ust. 1f) RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora organom publicznym, jeżeli taki obowiązek
będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innym spółkom z grupy – również
znajdującym się w państwach trzecich na całym świecie – przy przekazywaniu których stosujemy
odpowiednie i właściwe zabezpieczenia, jak również zapewniamy możliwość uzyskania kopii danych.
Państwa dane będą przechowywane do czasu, aż warunki ofert, którymi byliście lub potencjalnie możecie
Państwo być zainteresowani, przestaną być aktualne bądź nie będą już przedmiotem działalności
Administratora; chyba że wcześniej wyrazicie Państwo sprzeciw co do przetwarzania danych w tym celu.
Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Powyższe prawa można
realizować w szczególności pisząc do Administratora na adres mailowy rodo.pl@hellmann.com
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.
Jeżeli dane osobowe będziemy posiadali bezpośrednio od Państwa, to ich podanie jest zawsze
dobrowolne, z tym, że w razie braku ich podania, Administrator nie będzie do Państwa kierował informacji
handlowej i marketingowej.

