RODO W CHOJNA GROUP
Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), firma przetwarza:
Maciej Chojna Chojna Group, NIP 5521610583,REGON 122743235
ul. M. Konopnickiej 23 D, 43-450 Ustroń, Polska
e-mial: chojnagroup@chojnagroup.com
Dane kontaktowe Administratora Serwisu:
Maciej Chojna, e-mial: chojnagroup@chojnagroup.com
informacje, które mają charakter danych osobowych i jest również Administratorem tych Danych
Osobowych (ADO).

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:
•

bezpośrednio od Państwa - ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon,
pocztę elektroniczną;

•

w związku z wykonywaniem umowy (zawartej np. z Państwem), w szczególności w celu
dostarczenia zamówienia;

•

w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy; możemy przetwarzać Państwa
dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:

•

nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie
uzasadniony interes w związku z prowadzoną działalnością usługowo-handlową:
◦ realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia złożonego środkami
komunikacji elektronicznej;
◦ obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
◦ prowadzenie rejestru korespondencji;

Najczęściej przetwarzamy Państwa Dane Adresowe:
imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość i kod pocztowy, nick, nr konta

–

bankowego, nr telefonu
Przetwarzanie jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług drogą
elektroniczną, dostarczenia zamówionego towaru i prowadzenia wymaganych prawem
dokumentów księgowych (np. faktur).
ZASADY RODU:
• poufność danych – dane nie są udostępniane nieupoważnionym osobom;
•

integralność danych

•

rozliczalność danych – rozumianą jako właściwość zapewniającą, że działania osoby mogą
być przypisane w sposób jednoznaczny tylko tej osobie;

•

integralność systemu – rozumianą jako nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek
manipulacji, zarówno zamierzone, jak i przypadkowej;

•

dostępność informacji – rozumianą jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp
do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne;

•

zarządzanie ryzykiem – rozumiane jako proces identyfikowania, kontrolowania
i minimalizowania lub eliminowania ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa, które może
dotyczyć systemów informacyjnych służących do przetwarzania danych osobowych.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych ?
Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania.
Masz prawo do bycia zapomnianym!
Jak długo przechowywane są dane?
Długość okresu przechowywania zależy bezpośrednio od procesu w jakim brały udział np.:
◦ CV - w przypadku umowy o pracę jest usunięte zaraz po podpisaniu umowy
◦ CV – osoby nie zatrudnionej – 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, jeśli osoba wyrazi
zgodę że chce brać udział w innych rekrutacjach
◦ ZAMÓWIENIA - 30 dni od momentu realizacji zlecenia
◦ UMOWY cywilno-prawne – 2 lata od momentu zakończenia współpracy
◦ AKTA PRACOWNIKA - 50 lat
Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez kontakt:
e-mail: chojnagroup@chojnagroup.com

