
NOTA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA OCHRONY 
DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza nota zawiera informacje, których podanie jest wymagane przepisami art. 13 ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)  
i jest przekazywana Klientowi przy zawieraniu umowy lub w trakcie jej obowiązywania.

Administrator:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bialchem Group Sp. z o.o., ul. Warszawska 39, 15–062 Białystok, dalej: 
Administrator. 

Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania umów oraz w trakcie ich trwania wykorzystujemy w następujących 
prawnie usprawiedliwionych celach: 
 a) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy;
 b) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz 
  innych dokumentów księgowych; 
 c) udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze wzajemną relacją prawną, w jakiej pozostajemy;
 d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
 e) tworzenia wewnętrznych zestawień, analiz i statystyk;
 f) weryfikacji płatności.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony celem, o którym mowa powyżej. 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać swą zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych.  
Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na Państwa zgodzie sprzed jej wycofania. 
Przysługuje Państwu także prawo:
 a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania informacji, czy przetwarzane są Państwa dane  

 osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
 b) sprostowania danych w razie, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
 c) niezwłocznego usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
 d) przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania  

 ich innemu administratorowi;
 e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Odbiorcy danych osobowych:
Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, 
uczestniczącym w wykonywaniu czynności podejmowanych przez Spółkę:
 a) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 b) podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu niektórych usług transportowych, instalacyjnych, 
   serwisowych itp.;
 c) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, marketingowe, pomoc prawną, 

 podatkową i rachunkową.
         
Pozostałe informacje:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy. W przypadku niepodania  
danych, nie będzie możliwa realizacja celu, w jakim są one zgromadzone (np. wykonanie umowy). Dane udostępnione przez 
Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Nie podejmujemy również decyzji w sposób zautomatyzowany.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar 
Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, ani do organizacji  
międzynarodowej.

Jeżeli wykorzystywanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego 
lub nie stanowi wykonania naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby 
wykorzystania tych danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym informacje o Państwa prawach, mogą Państwo 
otrzymać kontaktując się z administratorem danych osobowych pod numerem telefonu 668 443 448, mailowo na adres: 
rodo@bialchem.pl, listownie na adres: Bialchem Group Sp. z o.o., ul. Warszawska 39, 15 – 062 Białystok.


