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Informacja o ochronie danych osobowych
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 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
(„RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MMB Drives sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku, ul. Maszynowa 26, 80-298 Gdańsk („Administrator” lub „MMB”).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt drogą
elektroniczną na adres e-mail: rodo@mmb-drives.com.pl
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach w oparciu o określoną podstawę
prawną:
- w związku z realizacją umów, których są Państwo stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
- w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO) w sytuacjach kiedy przetwarzanie danych wynika z obowiązującego przepisu
prawa,
- w związku z realizacją czynności wynikających z naszych prawnie uzasadnionych
interesów (art. 6 lit. f RODO).
4. Administrator uzyskuje dane osobowe od:
- nadawców i adresatów korespondencji - osób kontaktujących się z MMB Drives sp. z o.o.
w celu załatwiania różnych spraw oraz osób, z którymi kontaktuje się MMB Drives,
- kontrahentów oraz osób wyznaczonych do kontaktu przez kontrahentów MMB Drives.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
• dostawcom usług technicznych i/lub organizacyjnych,
• dostawcom usług informatycznych,
• dostawcom usług prawnych i/lub doradczych,
• dostawcom innych usług świadczonych na rzecz MMB;
- osobom trzecim będącym następcami prawnymi MMB.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dalszych
kontaktów i współpracy.
7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane
osobowe zostały zebrane, nie dłużej jednak niż:
- wynika to z przepisów prawa,
- lub terminów wynikających z zawartej z Panem/Panią umowy (jeżeli taka została zawarta),
- lub do momentu cofniecia zgody (jeśli przetwarzanie było oparte na zgodzie),
- lub do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu (gdy podstawa przetwarzania
została oparta o nasz prawnie uzasadniony interes).
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Prawa

Co to oznacza?

Prawo do
informacji

Prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych
informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Pani/Pana dane
osobowe i o prawach.

Prawo dostępu

Prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które są
przez nas przetwarzane, a także do niektórych innych informacji,
podobnych do informacji zawartych w niniejszej informacji.

Prawo do
sprostowania

Prawo do poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one
niepoprawne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia Co do zasady umożliwia złożenie wniosku o usunięcie danych
osobowych w przypadku, gdy nie ma istotnych powodów, dla
których moglibyśmy nadal z nich korzystać.
Prawo do
ograniczenia
przetwarzania
danych

W niektórych sytuacjach ma Pani/Pan prawo do „zablokowania”
(wstrzymania) dalszego wykorzystywania danych osobowych. Jeśli
przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone, nadal możemy
przechowywać dane osobowe, ale nie możemy ich dalej
wykorzystywać.

Prawo do
przeniesienia
danych

Prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania danych osobowych
do własnych celów w ramach różnych usług, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub
umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do
wniesienia
sprzeciwu

Prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana
szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, które
jest konieczne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Prawo do
wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane
na podstawie zgody – prawo do wycofania zgody w dowolnym
momencie poprzez kontakt na wskazany adres e-mail, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

Prawo do złożenia
skargi

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (UODO) w każdej chwili, gdy w
Pani/Pana opinii MMB narusza Pani/Pana prawa dotyczące
Pani/Pana danych osobowych. Niemniej jednak będziemy wdzięczni,
jeśli będziemy mogli zająć się Pani/Pana zastrzeżeniami, zanim
zwróci się Pani/Pan do organu. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z
nami w pierwszej kolejności, a postaramy się pomóc.
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