
Obowiązki w zakresie przejrzystości i informowania

zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Bardzo  poważnie  traktujemy  ochronę  Państwa  danych  osobowych.  Państwa  dane  osobowe

traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą

deklaracją  o  ochronie  danych  osobowych.  Dane  osobowe to  dane,  przy  pomocy  których  można

Państwa jednoznacznie zidentyfikować. Ta karta informacyjna wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jaki

sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Administrator danych

Nazwa przedsiębiorstwa: Concept Plus GmbH
49809 Lingen (Ems)
Telefon: +49 (0) 591 - 9154406
Faks: +49 (0) 591 - 9154471
E-mail: info@cp-personal.com
Strona internetowa: www.cp-personal.com

Inspektor ochrony danych (zewnętrzny)
TERNION Consulting, Franz-Josef Hesping
Zur Laake 2, 49809 Lingen
Telefon: + 49 (0) 591 - 96390-10
Faks: + 49 (0) 591 - 96390-11
E-mail: datenschutzbeauftragter@cp-personal.com

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna,  to znaczy gdy

 uzyskano zgodę osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1a RODO)
 jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1b RODO).
 istnieją uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1f RODO).
 jest to konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego (art. 6 ust. 1c RODO)

Przetwarzanie danych, kategorii danych i grup osób, których to dotyczy
Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie 
podstawowej ochrony danych osobowych (RODO) oraz niemiecką ustawą federalną o ochronie 
danych osobowych (BDSG-neu).

Przetwarzamy następujące Państwa dane:
Nazwa firmy lub organu, nazwisko i imię osób kontaktowych i użytkowników, adres, numer telefonu
i faksu, adres e-mail, dane bankowe, umowy, zamówienia, dowody dostawy, faktury.

Dane te należą do następujących kategorii danych:
Dane identyfikacyjne, dane dotyczące komunikacji, dane finansowe, dane dotyczące zleceń (dane 
dotyczące zamówień), dane dotyczące umów i dane dotyczące rozliczeń.

Dotyczy to następujących grup osób: klienci, interesanci, pracownicy
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Wykorzystanie Państwa danych (cel)

Dane te są gromadzone,

 aby zidentyfikować Państwa jako klienta
 w celu podjęcia odpowiednich działań lub realizacji Państwa zamówienia 
 do wykonywania zleceń
 do korespondencji z Państwem
 do fakturowania
 w celach informacyjnych

Prawa osoby, której dane dotyczą
Jako strona zainteresowana, mają Państwo prawo w każdej chwili do

 informacji o przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych (art. 15 RODO), ich 
pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania Państwa danych,

 dokonania korekty (art. 16 RODO),
 zablokowania (prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO),
 usunięcia tych danych zgodnie z istniejącymi prawnymi zobowiązaniami do ich zachowania 

(art. 17 RODO),
 skargi do właściwego organu nadzorczego (art. 77 RODO),
 przenoszenia danych (art. 20 RODO),

Wycofanie zgody
Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do wycofania zgody, wystarczy wysłać e-mail do 
administratora danych (patrz wyżej).

Przekazanie danych osobowych (odbiorcy lub kategorie odbiorców)
Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji zapytań 
i zamówień (np. wysyłka, spedycja). Jeżeli przekazanie danych jest konieczne w ramach naszych 
stosunków handlowych, odbywa się to albo na podstawie prawnej, albo na podstawie umowy o 
realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO. 

Usuwanie danych osobowych
Zebrane przez nas dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu realizacji celu uwzględniając 
prawnie uregulowane terminy przechowywania.

Środki techniczno-organizacyjne
Podejmujemy działania techniczne i organizacyjne w celu przetwarzania danych z zachowaniem 
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Szczególną wagę przywiązujemy do następujących 
punktów:

 Poufność (art. 32 ust. 1b RODO), w szczególności kontrola dostępu.
 Integralność (art. 32 ust. 1b DSGVO), w szczególności ujawnianie, wprowadzanie danych, 

przetwarzanie, dokumentacja i kontrola zamówień.
 Dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania (art. 32 ust. 1b DSGVO), w 

szczególności kontrola dostępności i odzyskiwalności.
 Procedury regularnego testowania, mierzenia i oceny (art. 32 ust. 1d DSGVO; art. 25 

ust. 1 DSGVO), w szczególności zarządzanie ochroną danych, przyjazne dla ochrony 
danych ustawienia domyślne i kontrola organizacyjna.
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