Informacje związane z ochroną danych osobowych
RG „Bogdanka” Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zachowania właściwego poziomu ochrony
danych osobowych zarówno Pracowników jak i Kontrahentów.
Wszelkie gromadzone przez Spółkę informacje mają swoje uzasadnienie we właściwej podstawie
prawnej i służą realizacji nadrzędnych celów firmy.

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych
Nasza firma wprowadziła szereg procedur oraz zabezpieczeń mających na celu zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. Poddawane są one cyklicznym
przeglądom mającym na celu zapewnienie odpowiednio wysokich standardów bezpieczeństwa.
Wszelkie posiadane dane udostępniane są tylko i wyłącznie, gdy jest to prawnie dozwolone,
respektując obowiązujące ustawodawstwo, umowy oraz zgody. Każdorazowo realizowane jest to
zgodnie z przyjętą Polityką Bezpieczeństwa przy zachowaniu poufności i bezpieczeństwa danych.
Przechowywane dane osobowe mogą zostać przekazane:








Pracownikom firmy RG „Bogdanka” Sp. z o.o. – w przypadku zaistnienia takiej konieczności w
celu realizacji procesów administracyjnych, związanych z realizacją usług dla Naszych
Klientów.
Podwykonawcom – wspierającym Spółkę w realizacji właściwego poziomu usług dla Naszych
Klientów.
Firmom zewnętrznym – zapewniającym RG „Bogdanka” Sp. z o.o. wsparcie w postaci
dostarczania usług informatycznych, programów i aplikacji pozwalającym na właściwe
funkcjonowanie Spółki.
Firmom zewnętrznym – dostarczającym dobra, usługi i informacje.
Zewnętrznym organizacjom, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi – w przypadku
wystąpienia konieczności udostępnienia danych na przykład organom ścigania, agencjom
rządowym, itp. W celu obrony praw lub zgłoszenia domniemania przestępstwa, itp.

Administracja danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych: RG „Bogdanka” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogdance, 21013 Puchaczów, NIP 627-273-54-05, REGON 243255890 (dalej: Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@rgbogdanka.pl

Przysługujące prawa
Osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, ma zapewniony jednolity poziom prawnie
egzekwowalnych praw. Administrator danych, jak i podmioty przetwarzające są zobligowane do
ochrony tych praw. Poniżej znajdziecie Państwo listę praw przysługujących osobom fizycznym, oraz
sposoby ich egzekwowania:
Dostęp do danych osobowych
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, przechowywanych przez administratora
danych, jakim jest RG „Bogdanka” Sp. z o.o. . Aby uzyskać więcej informacji na temat typu danych
osobowych i sposobu ich przetwarzania, należy skontaktować się Inspektorem Danych Osobowych.
Wycofanie zgody
Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez RG „Bogdanka” Sp. z o.o. oparte są na zgodzie. Mają
Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych, należy skontaktować się Inspektorem Danych Osobowych.
Zmiany w danych osobowych
Staramy się, aby dane osobowe, które przechowujemy były poprawne. W przypadku wykrycia
niespójności w danych osobowych, odpowiednie poprawki zostaną wprowadzone bezpośrednio
przez nas. Jeśli chcą Państwo zaktualizować przetwarzane przez nas dane osobowe, należy
skontaktować się Inspektorem Danych Osobowych.
Pozostałe prawa
Wraz z dniem 25 maja 2018 roku, w życie weszły nowe prawa przysługujące osobom, których dane
osobowe są przetwarzane. Będą mieli Państwo prawo do zażądania usunięcia swoich danych
osobowych z bazy danych kontaktowych, zażądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawa
do przenoszenia tych danych. W tym przypadku należy skontaktować się Inspektorem Danych
Osobowych na adres e-mail: iod@rgbogdanka.pl.

Skargi
W przypadku chęci złożenia skargi na sposób wykorzystania Państwa danych osobowych przez firmę
RG „Bogdanka” Sp. z o.o., należy skontaktować się Inspektorem Danych Osobowych
(iod@rgbogdanka.pl, Inspektor Ochrony Danych RG „Bogdanka” Sp. z o.o., Bogdanka, 21-013
Puchaczów). Po uprzednim zbadaniu skargi, odpowiemy na nią tak szybko, jak to będzie możliwe.

W w/w przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zajęcia się przez Inspektora
Ochrony Danych Osobowych zgłoszeniem dotyczącym ochrony danych osobowych oraz w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem.
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich nie podanie uniemożliwi zajęcie się
ewentualnym zgłoszeniem.
Mają Państwo również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

