Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z
uczestnictwem w Plebiscycie „Złoty Płatnik 2017”
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Euler Hermes Collections sp. z o .o. z
siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 98; 00-807 Warszawa („Administrator”)
Z Administratorem skontaktować możesz się listownie na adres siedziby, mailowo:
iodo@eulerhermes.com lub telefonicznie (22) 363 63 63 od poniedziałku do piątku, w
godzinach 7:30 – 17:30
2. Inspektor ochrony danych
U Administratora wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.
Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Euler Hermes Collections sp. z o. o.,
Al. Jerozolimskie 98; 00-807 Warszawa,
- przez e-mail: iodo@eulerhermes.com,
- telefonicznie: (22) 363 63 63 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 17:30;
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna
przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe odpowiednio w celu:
– wykonywaniem czynności marketingowych w zakresie oferowania produktów i usług
własnych Administratora, w tym profilowania w celu określenia preferencji i potrzeb w
zakresie oferowanych produktów oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty w oparciu o
te profilowanie (informowania o możliwości uczestnictwa w Plebiscycie Złoty Płatnik 2017);
Podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, lub niezbędność do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
- realizacji umowy na uczestnictwo w Plebiscycie „Złoty Płatnik 2017”. Podstawą prawną ich
przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
4. Kategorie przetwarzanych danych
W celu wykonywania czynności marketingowych w zakresie oferowania produktów i usług
własnych Administratora, w tym profilowania dla tych celów oraz w celu zawarcia i realizacji
umowy możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (takie
jak imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, numery rejestrowe, w
szczególności NIP), dane teleadresowe i kontaktowe (w tym adres siedziby, adres e-mail,
numer telefonu, numer faksu, firma pracodawcy, zajmowane stanowisko lub pełniona
funkcja), dane finansowe, rating firmy i wskaźnik moralności płatniczej (PMI), dane
dotyczące zawieranych umów i przedstawianych ofert (w tym warunki i dane finansowe
związane z umową, data zawarcia umowy).

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy zawartej z
Tobą lub z firmą którą reprezentujesz / w której pracujesz / z którą współpracujesz, a także w
celach archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń z tej umowy.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku
cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przestaniemy Twoje
dane przetwarzać wcześniej.
6. Odbiorcy Twoich danych osobowych i przekazywanie danych
do państw trzecich
Twoje dane osobowe możemy przekazywać:
 Spółkom z Grupy Euler Hermes w Polsce, tj.: Towarzystwu Ubezpieczeń Euler
Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Euler Hermes, Okurowska-Minkiewicz,
Maliszewski – Kancelaria Prawna spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
 Naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 Innym przedsiębiorcom korzystającym z usług Administratora i zainteresowanym
podjęciem z Państwem współpracy gospodarczej;
Administrator Państwa danych należy do Grupy Kapitałowej Allianz, która prowadzi
działalność o globalnym zasięgu. W uzasadnionych przypadkach w zależności od charakteru
oferowanych produktów i usług Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom mającym
siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Jeżeli dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) wówczas
stosuje się zasady ochrony danych osobowych określone w Polityce Euler Hermes w
Zakresie Standardów Ochrony Prywatności, której integralną część stanowią Wiążące
Reguły Korporacyjne Grupy Allianz, które stanowią odpowiednie zabezpieczenia dotyczące
przekazywania danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii odpowiednich
zabezpieczeń przekazywania danych osobowych – aby ją uzyskać, skontaktuj się z nami lub
z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do
innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest
technicznie możliwe.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią.
g. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
w celach marketingu bezpośredniego;
f.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem lub Inspektorem
Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Obowiązek podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy lub
świadczenia usług przez Administratora. Bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie
umowy i podjęcie współpracy z Euler Hermes Collections Sp. z o. o. Podanie danych dla
celów marketingowych jest dobrowolne.

