INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Szanowni Państwo,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE)2016/679 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 119 z
04.05.206, str. 1-88) uprzejmie informuję, że

w przypadku, gdy do realizacji niezbędne jest podanie danych osobowych:
administratorem danych osobowych Kupującego, w tym osób upoważnionych przez Kupującego do składania
zamówień lub odbioru towaru jest BAKMED Bogdan Pokorski (zwany dalej BBP). Kupujący oraz osoby,
których dane dotyczą mogą kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych z BAKMED Bogdan
Pokorski:
1. telefonicznie:
42 643-93-46
2. pocztą elektroniczną:
bakmed@bakmed.com.pl
3. listownie:
Bakmed, ul. Gojawiczyńskiej 1/3 93-249 Łódź.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakich celach dane osobowe będą przetwarzane?
Zbierane przez BBP dane osobowe są niezbędne do realizacji zamówień (wymóg prawny) i będą przetwarzane:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania umowy(realizacji) zamówienia, rozpatrzenia
gwarancji, w szczególności gdy Kupującym jest osoba fizyczna lub osoba prowadząca działalność gospodarczą,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora, którymi są: (1) składanie zamówień/odbiór towaru, (2) obrona lub dochodzenie roszczeń
związanych z zamówieniem, (3) obsługa zamówienia, w tym komunikacja w sprawie realizacji zamówienia,
dostawy, płatności,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 535 Kodeksu Cywilnego – do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze polegającego na przeniesieniu własności i wydaniu rzeczy będącej
przedmiotem zamówienia,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 556 Kodeksu Cywilnego – w celu realizacji praw
wynikających z rękojmi,
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Komu dane zostaną przekazane, kto będzie odbiorcą danych?
Dostęp do danych osobowych osób upoważnionych lub kontaktowych będzie posiadać BAKMED Bogdan
Pokorski włączając w to upoważniony personel – pracowników i współpracowników BBP, a także podmioty
lub osoby współpracujące z BBP w zakresie transportu lub dostawy towaru. W ograniczonym zakresie dostęp
do danych mogą uzyskać podmioty świadczące BBP usługi wsparcia informatycznego.

Jak długo dane zostaną przechowywane?
Dane zostaną przechowywane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wynikać z łączącego BBP
i Kupującego stosunku prawnego; do czasu przedawnienia roszczeń Kupującego względem BBP zgodnie z
właściwymi przepisami prawa; do czasu wywiązania się przez BBP z obowiązków księgowych lub
podatkowych, a także względem właściwych organów publicznych. Przepisy prawa mogą przewidywać różny
termin przechowywania danych.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?
Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania kopii tych
danych, ich sprostowania, a w sytuacjach określonych prawem również usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba której dane dotyczą może wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa). Dane nie będą
upublicznione, jak również nie będą przedmiotem podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym
profilowania. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych stosownych informacji
udziela inspektor ochrony danych: bakmed@bakmed.com.pl

