INFORMACJA
związana z przetwarzaniem danych osobowych
Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO).
1. Administrator danych osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma
FREEDOM HOUSE Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11, 34-325 Łodygowice,
NIP 5532542483.
2. Cel przetwarzania
Jeśli jesteś naszym kontrahentem lub jesteś zainteresowany naszą ofertą i
nawiązaniem kontaktu oraz współpracy Twoje dane osobowe mogą służyć do
poniższych celów:
- Twoje dane osobowe zgodnie z (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) będą przetwarzane w celu
prowadzenia korespondencji;
- w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą – podstawa
prawna: art.6 ust.1 lit. b RODO;
- w celu realizacji umowy;
- w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni) -co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem-podstawa prawna:
art. 6 ust.1 lit f RODO;
3. Prawa osób, których dane dotyczą:
- prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych
możesz kierować swoje żądania pod adres: kontakt@freedom-house.pl.
4. Kategoria danych, które przetwarzamy:
- imię i nazwisko
- adres i stanowisko (firma)
- numer telefonu do kontaktu
- adres e-mail do kontaktu
- wskazany adres celem realizacji zlecenia lub dostawy

5. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
-podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
(np. firmom informatycznym, kancelarii prawniczej, doradcy podatkowemu, agencji
ochrony osób i mienia –np. w przypadku Twojej wizyty u nas).
-innym niezależnym podmiotom (tj. poczta, firmy kurierskie, nasi podwykonawcy,
partnerzy handlowi i pośrednicy, itp).
6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jeżeli jesteś naszym partnerem lub jego przedstawicielem z siedzibą poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, informujemy, że zabezpieczamy Twoje dane
osobowe zgodnie z przepisami UE.
7. Profilowanie.
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanym systemie
podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
8. Okres przechowywania danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu ustąpienia korespondencji lub
przez okres regulowany przepisami prawa.
Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca
okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu
bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem
ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
Jeśli jesteś kandydatem do pracy i aplikujesz na stanowisko w naszej firmie:
Twoje dane (tj. CV) będzie przechowywane i przetwarzane przez okres prowadzenia
procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Po zakończonym procesie
rekrutacji, Twoje CV wraz ze wszystkimi danymi zostanie usunięte.
Jeśli chcesz abyśmy mogli Twoje dane i CV przechowywać po zakończeniu rekrutacji,
w celu wykorzystania w procesach przyszłych rekrutacji, musisz wyrazić na to
pisemną zgodę. Na podstawie zgody Twoje dane będą przetwarzane do momentu
cofnięcia przez Ciebie zgody lub gdy sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Jeśli dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie:
Podanie przez Ciebie danych jest:
- warunkiem zawarcia i realizacji umowy
- warunkiem przeprowadzenia rekrutacji
- dobrowolne
Jeśli nie podasz nam danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, zrealizować działań
ofertowych, sprzedażowych, reklamacyjnych bądź przeprowadzić procesu rekrutacji.

