Informacja o przetwarzaniu danych osobowych *
podczas korzystania z formularzy kontaktowych
Nazwa
Dane identyfikacyjne i kontaktowe
administratora

Opis
Phoenix Contact Sp. z o.o.
Ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
Tel.: +48 71 3980480
Faks: +48 71 3980409
phoenixcontact@phoenixcontact.pl

Dane kontaktowe
Inspektora ochrony danych

Nie jest wymagane powołanie Inspektora ochrony danych

Zamierzone cele przetwarzania danych
osobowych

Wasze dane osobowe przekazane nam podczas korzystania z
różnych formularzy kontaktowych na naszej stronie
internetowej zostaną wykorzystane do przetworzenia waszego
konkretnego wniosku do nas.
Art. 6 ust.1 RODO
Konieczne, aby przetworzyć wasz wniosek.

Podstawa prawna przetwarzania

Kategorie przetwarzanych danych
osobowych

W zależności od formularza kontaktowego, wpis konieczny lub
opcjonalny:
 Imię i nazwisko
 Adres, dane kontaktowe takie jak adres e-mail, telefon
 W zależności od kontekstu i, w stosownych przypadkach,
dodatkowe pola do określenia waszego wniosku lub
wolnego tekstu
 Pliki dziennika systemowego generowane podczas
wypełniania menu kontaktów, takie jak data / godzina.

Źródło (pochodzenie) danych

Od osoby, której dane dotyczą

Odbiorca (kategorie) danych

W razie potrzeby, inne firmy z grupy Phoenix Contact, jeśli jest
to konieczne do przetworzenia wniosku.

Przekazywanie danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej
oraz związane z tym zabezpieczenia w celu
ochrony danych

Dane nie będą przekazywane państwom trzecim.
Wyjątek:
Jeśli wniosek jest przesłany z kraju trzeciego, wasz wniosek
zostanie przekazany do lokalnej firmy Phoenix Contact.
Przeniesienie do tego kraju będzie wówczas konieczne w celu
przetworzenia waszego wniosku.

Czas przechowywania danych

Wprowadzone dane formularza zostaną usunięte po ustaniu
przyczyny złożenia formularza, chyba że inne przepisy tego
zabraniają (np. finansowo – księgowe).

Prawa osób, których dane dotyczą
 do dostępu
 do sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania
 do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania
 do przenoszenia danych

Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, jesteście
uprawnieni do następujących praw: Prawo do dostępu do
waszych danych, które przechowujemy; ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

*) zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia ogólnego UE o ochronie danych (RODO)
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Prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie

Prawo do wniesienia skargi

Można wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych w
dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość, poprzez
odpowiednie powiadomienia wspomnianego wyżej
administratora.
Przetwarzanie danych wykonane do momentu otrzymania
wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem.
Jeśli uważacie, że przetwarzanie waszych danych osobowych
jest niezgodne z prawem, macie prawo wnieść skargę do
właściwego organu nadzorującego ochronę danych.

Prawna lub wynikająca z umowy
konieczność dostarczenia danych, a także
konsekwencje braku dostarczenia danych

Wasze dane są niezbędne do przetworzenia kontaktu.
Bez waszych danych przetwarzanie nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
/ profilowanie

Nie będzie automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania w oparciu o zebrane dane.

Zaktualizowano: Maj 2018
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