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BIZNESOWYMI

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych należących do klientów, dostawców i innych
wykonawców
Chcielibyśmy zwrócić twoją uwagę na fakt, że będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe,
które nam dostarczasz ponieważ jest to niezbędne dla potrzeb zawarcia i rozwiązania z tobą
ewentualnej umowy. Powyższe ma zastosowanie zarówno do naszych (potencjalnych) klientów jak i
stron od których nabywamy towary i/lub usługi.
Jeśli jesteś naszym (potencjalnym) klientem wykorzystamy twoje dane, aby móc przesłać ci ofertę,
aby móc określić jakie specyfikacje lub żądania muszą zostać spełnione dla określonych towarów lub
usług, aby móc dostarczać towary lub wykonywać dla ciebie działania, aby móc wystawić ci fakturę
oraz być w stanie komunikować się z tobą szybko i skutecznie w zakresie wdrażania poszczególnych
kwestii zawartych w umowie.
Jeśli jesteś (potencjalnym) dostawcą lub innym wykonawcą, twoje dane osobowe są także niezbędne
do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku zakupów, dane potrzebne nam są do tego, aby
informować cię o tym jakie specyfikacje bądź żądania muszą zostać naszym zdaniem spełnione dla
określonych towarów lub usług, aby móc przesłać zapytanie ofertowe lub złożyć u ciebie zamówienie,
aby móc zapłacić za twoje faktury oraz aby móc komunikować się z tobą w sposób szybki i skuteczny
w zakresie pozostałych kwestii zawartych w umowie.
Nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam swoich danych osobowych. Jeśli nie udostępnisz nam
swoich danych osobowych lub dostarczysz nam niedostateczną ich ilość, możliwe że nie będziemy w
stanie wykonać wyżej wspomnianych działań.
Pliki cookies
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na twoim komputerze, tablecie lub
smartfonie podczas wizyty na naszej stronie internetowej. W tychże plikach tekstowych
przechowywane są informacje, które następnie są ponownie rozpoznawane przez stronę internetową
podczas kolejnej wizyty.

Nasza strona internetowa wykorzystuje śledzenie plików cookies jeśli wyraziłeś na to zgodę. Robimy
to, aby gromadzić informacje na temat twoich zachowań w Internecie po to, aby przedstawiać ci
celowane oferty dotyczące naszych produktów lub usług. Masz prawo do wycofania swojej zgody w
dowolnym momencie. Twoje dane przechowywane będą nie dłużej niż przez jeden rok.
Ponadto, umieszczamy funkcjonalne pliki cookies. Robimy to, aby ułatwiać ludziom korzystanie z
naszej strony internetowej. Powyższe obejmuje kwestie takie jak przechowywanie produktów w
koszyku zakupowym lub zapamiętywanie danych do logowania podczas twojej wizyty.
Analityczne pliki cookies pozwalają nam zobaczyć, które strony są odwiedzane i które części naszej
strony internetowej są klikane. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics. Informacje
gromadzone przez Google w ten sposób są anonimizowane w możliwie jak największym stopniu.
Przekazanie danych osobom trzecim
W związku z realizacją potencjalnej umowy z tobą, może zaistnieć konieczność przekazania twoich
danych osobowych stronom, które dostarczają do nas części, materiały lub produkty lub które
wykonują działania na nasze zlecenie. Ponadto, korzystamy z zewnętrznej przestrzeni serwerowej w
celu przechowywania (części) naszych danych dot. sprzedaży i zakupów oraz informacji na temat
naszych relacji biznesowych. Twoje dane osobowe stanowią część tych danych. Dlatego też twoje
dane osobowe przekazywane są usługodawcy zapewniającemu taką przestrzeń. Co więcej,
korzystamy z oprogramowania Microsoft Office i z powiązanych z nim rozwiązań do przechowywania
e-mail i innych plików. Ponieważ korzystamy z usługi newslettera, twoje dane osobowe są
ostatecznie przekazywane jednostce świadczącej tą usługę.
Marketing bezpośredni
Jeśli składasz u nas regularne zamówienia, będziemy przechowywać i wykorzystywać udostępnione
przez ciebie dane osobowe, aby móc informować cię osobiście e-mailem w przyszłości o naszych
aktualnych i nowych produktach i usługach oraz prawdopodobnie złożymy ci w związku z tym ofertę.
Mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu twoich danych osobowych do celu, jakim jest
sprzedaż naszych produktów i usług. Za każdym razem, kiedy przesyłamy ci e-mail marketingowy
możesz poinformować nas o tym, że nie chcesz już więcej otrzymywać tego typu e-maili. W związku z
powyższym zwróć uwagę na link dot. wycofania zgody znajdujący się na końcu każdego e-maila.
Jeśli jesteś naszym jednorazowym klientem będziemy przesyłać ci e-maile marketingowe wyłącznie
wtedy jeśli wyrazisz na to uprzednią zgodę.
Okres przechowywania danych osobowych należących do klientów, dostawców i innych
wykonawców
Jeśli poprosiłeś nas o ofertę, ale nie stałeś się naszym klientem, usuniemy twoje dane najpóźniej rok
po naszym ostatnim kontakcie. Ponadto, usuniemy twoje dane osobowe najpóźniej rok po naszym
ostatnim kontakcie jeśli otrzymaliśmy od ciebie ofertę ale nie zostaliśmy twoim klientem. Jeśli
zostałeś naszym klientem lub my zostaliśmy twoim klientem, będziemy przechowywać twoje dane
osobowe przez okres siedmiu lat od zakończenia roku finansowego w którym umowa z tobą została
zrealizowana. Okres siedmiu lat odpowiada okresowi przez który jesteśmy zobowiązani do
przechowywania twoich danych dla potrzeb Administracji Podatkowej i Celnej. Po upływie tego
okresu usuniemy twoje dane osobowe.
Twoje prawa
Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych na żądanie. Jeśli istnieje ku temu powód, możesz
także poprosić nas o uzupełnienie twoich danych osobowych lub o poprawienie niedokładnych
danych. Ponadto, możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych lub o ograniczenie ich
użycia. Możesz także złożyć nam swój sprzeciw wobec gromadzenia i wykorzystywania twoich danych
osobowych lub złożyć skargę do holenderskiego Inspektoratu ds. Ochrony Danych. W końcu, masz

prawo zażądać uzyskania swoich danych osobowych lub przekazania ich innej stronie. Aby móc
skorzystać ze swoich praw, możesz złożyć wniosek pod adresem:
Alcomex Springs
Ul. Borowiec 51
47-440 Nędza
Tel.nr.: 32 414 73 40
E-mail: info@alcomex.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji na temat gromadzenia i
wykorzystywania twoich danych osobowych prosimy o kontakt.
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