KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest HUSQVARNA POLAND
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wysockiego 15B,
03-371 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000247636, REGON:
14036624400000, NIP: 5242560627, o kapitale zakładowym w wysokości 17.584.500,00 zł,
zwana dalej „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Administratora
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
się w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi. Kontakt jest możliwy pod nr
telefonu+46 873 89 404 lub adresem e-mail dpo@husqvarnagroup.com;
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących
celach:
1) dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym – w celu weryfikacji zgłoszenia, podjęcia
przez Administratora decyzji o nawiązaniu lub odmowie nawiązania współpracy oraz do
kontaktu w celu nawiązania współpracy lub poinformowania, że współpraca nie jest
możliwa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1
lit. a RODO);
2) zawarcia i wykonywania umowy – w przypadku podjęcia współpracy (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. b RODO);
3) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na
wpisaniu Państwa do bazy kontrahentów oraz złożenia ewentualnej propozycji
współpracy w przyszłości (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) wywiązywania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych
przepisami prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów z
zakresu prawa podatkowego – w przypadku nawiązania współpracy (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c RODO).
5) w celach archiwalnych i dowodowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO) na potrzeby
zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie
uzasadniony interes Administratora. Zarchiwizowane dane mogą służyć w celu
ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez różny czas, w zależności od celu, dla
którego dane osobowe są przetwarzane:
1) dane przetwarzane w celach weryfikacji zgłoszenia:
a) w przypadku nawiązania współpracy – przez czas jej trwania, a następnie do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających ze współpracy lub przez wymagany
przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów
rozliczeniowych związanych ze współpracą – w zależności od tego, które ze zdarzeń
będzie trwało dłużej,

b) w przypadku odmowy nawiązania współpracy – do czasu poinformowania Państwa o
braku możliwości nawiązania współpracy. Po przekazaniu tej informacji Administrator
może w dalszym ciągu przechowywać Państwa dane w celu złożenia propozycji
współpracy w przyszłości, chyba że wcześniej cofną Państwo swoją zgodę na
przetwarzanie danych lub złożą sprzeciw wobec przetwarzania;
2) dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora –
przez czas istnienia tego interesu lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu
wobec przetwarzania,
3) dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez
okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków,
nie dłużej jednak do czasu ich przedawnienia;
4) dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia
ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów –
w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.
5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
1) upoważnieni pracownicy Administratora,
2) spółki powiązane – w tym spółka Husqvarna AB,
3) instytucje państwowe, w przypadku jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
4) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie – w razie konieczności przesłania do
Państwa korespondencji pocztowej;
5) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: podmioty
świadczące usługi z zakresu księgowości, dostawcy usług IT, podmioty świadczące
usługi wysyłki korespondencji elektronicznej, podmioty zajmujące się obsługą prawną
Administratora, agencje reklamowe i promocyjne, podmioty prowadzące działalność
gospodarczą stale współpracujące z Administratorem.
6. Prawa, które przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Na podstawie RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z
przetwarzaniem danych osobowych
1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania.
Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym
momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w szczególności wysyłając e-mail
do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ani na uprawnienie Administratora
do przetwarzania danych osobowych w oparciu o inne podstawy prawne, jeśli takie istnieją.
Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa powyżej będą przysługiwać
Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju
przetwarzania i jego podstawy prawnej.

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych
narusza przepisy prawa, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Automatyczne podejmowanie decyzji
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje
profilowania.

