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Gromadzenie i używanie danych osobowych klientów, dostawców i innych
zleceniobiorców
Niniejszym informujemy, że będziemy gromadzić i używać udzielonych nam przez Panią/Pana
danych osobowych, ponieważ jest to konieczne do zawarcia ewentualnej umowy z Panią/Panem i
jej realizacji. Dotyczy to zarówno naszych (potencjalnych) klientów, jak i stron, od których
kupujemy rzeczy lub usługi.
Jeżeli jest Pani/Pan naszym potencjalnym klientem, używamy Pani/Pana danych osobowych do
wysyłania ofert, ustalenia, jakim specyfikacjom lub życzeniom dana rzecz lub usługa musi
odpowiadać, aby móc dostarczać rzeczy lub wykonywać czynności dla Pani/Pana, móc wystawiać
faktury oraz porozumiewać się odnośnie realizacji umowy w sposób sprawny i efektywny.
Jeżeli jest Pani/Pan (potencjalnym) dostawcą lub innym zleceniobiorcą, Pani/Pana dane osobowe są
również niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zakupu jest to konieczne, aby
móc poinformować o tym, jakim naszym specyfikacjom lub życzeniom dana rzecz lub usługa musi
odpowiadać, aby móc wysłać prośbę o ofertę lub złożyć zamówienie, aby móc opłacać Pani/Pana
faktury oraz móc porozumiewać się odnośnie innych aspektów umowy w sposób sprawny i
efektywny.
Nie ma Pani/Pan obowiązku udzielania nam sowich danych osobowych. Jeżeli nie udzieli nam Pani/
Pan danych osobowych lub nie udzieli wystarczających danych osobowych, jest możliwe, że z tego
względu nie będziemy mogli wykonać wymienionych wyżej czynności.
Przekazywanie danych stronom trzecim
W związku z realizacją ewentualnej umowy z Panię/Panem możliwe jest, że będziemy musieli
przekazać Pani/Pana dane osobowe stronom, które dostarczają nam części, materiałów i produktów
lub wykonują prace na nasze zlecenie. Ponadto korzystamy z serwera zewnętrznego do
przechowywania (części) naszej księgowości sprzedaży i zakupów, której element stanowią Pani/
Pana dane osobowe. Z tego powodu Pani/Pana dane osobowe przekazane zostaną administratorowi
tego serwera. Korzystamy również z oprogramowania Microsoft Office, Jortt BV oraz KBP
Aangiftesoftware Online (Wolters Kluwer) wraz z możliwością przechowywania korespondencji emailowej i innych plików. Ponieważ korzystamy z usługi rozsyłania biuletynu informacyjnego
mailem, Pani/Pana dane osobowe przekazane będą również wykonawcy tej usługi.
Marketing bezpośredni
Jeżeli udzielił/a Pani/Pan na to zgody, będziemy przechowywać i wykorzystywać przekazane przez
Panią/Pana dane osobowe w celu informowania w przyszłości e-mailem o oferowanych przez nas
produktach i usługach i w celu ewentualnego wysyłania ofert. Po otrzymaniu od nas mailingu
reklamowego każdorazowo można nas poinformować o tym, że nie życzy sobie Pani/Pan
otrzymywać od nas informacji. Pod każdym e-mailem znajduje się link do wypisania się z listy
mailingowej.
Okres przechowywania danych osobowych.
Jeżeli otrzymał/a Pani/Pan od nas ofertę, ale nie został/a naszym klientem, usuniemy dane
osobowe najpóźniej rok po ostatnim kontakcie. Również, jeżeli otrzymaliśmy ofertę od Pani/Pana,
ale nie przyjęliśmy jej, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej rok po ostatnim
kontakcie. Jeżeli jednak stał/a się Pani/Pan naszym klientem lub my Pani/Pana klientem, dane
osobowe przechowywać będziemy przez okres siedmiu lat po upływie roku obrachunkowego, w
którym umowa z Panią/Panem została w pełni zrealizowana. Okres siedmiu lat odpowiada
okresowi, w którym mamy obowiązek przechowywania księgowości dla Urzędu Skarbowego. Po
upływie tego okresu usuniemy Pani/Pana dane osobowe.

Pani/Pana prawa
Pan Pani/Pan prawo do wglądu we własne dane osobowe. Jeżeli istnieje ku temu powód, może
Pani/Pan poprosić nas o uzupełnienie lub skorygowanie Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan
również prawo do wniesienia o usunięcie lub ograniczenie korzystania z Pani/Pana danych
osobowych. Może Pani/Pan wnieść do nas zażalenie na gromadzenie i wykorzystywanie Pani/Pana
danych osobowych lub złożyć skargę do instancji Autoriteit Persoonsgegevens. Może Pani/Pan
również poprosić nas o otrzymanie Pani/Pana danych osobowych lub przekazanie ich innej stronie.
W celu wykonania tych praw zwrócić się można do: Pomoc Westand, laan der verenigde
Naties 83, 2694 KD, ’s-Gravenzande, 0649087651 oraz info@pomoc-westland.nl.
Oczywiście można się zwrócić do nas z pytaniami dotyczącymi gromadzenia i wykorzystywania
danych osobowych.
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