Bentley Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94,
02-230 Warszawa

Warszawa,
dnia 24.05.2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r Bentley Polska Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem państwa danych osobowych jest Bentley Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 94.
2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach wykonania czynności przed zawarciem umowy,
jak również zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej między Państwem a Administratorem umowy, przez
co należy rozumieć:
a. Przygotowywanie i przesyłanie ofert,
b. Składanie i realizacja zamówień do naszych partnerów,
c. Kontaktowania się z Państwem w sprawach dotyczących realizacji umowy,
d. Wysyłanie lub odbieranie zamówionego towaru,
e. Fakturowania,
f. Obsługa kierowanych do nas przez Państwa reklamacji i zgłoszeń.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. h RODO, w celu realizacji zawartej
umowy, zamówienia oraz świadczonych przez Administratora usług.
4. Państwa dane osobowe nie podlegają systemowi zautomatyzowanego przetwarzania oraz profilowania.
5. Posiadane przez naszą firmę dane osobowe będą udostępniane organom uprawnionym na mocy przepisów
prawa oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu firmy Bentley Polska Sp. z o.o. W
niektórych przypadkach są to: biuro rachunkowe, partnerzy handlowi, firmy windykacyjne, firmy spedycyjne,
firmy świadczące usługi informatyczne, techniczne, marketingowe, firmy utylizujące
6. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar
Gospodarczy. Pragniemy poinformować, że dane przesłane zostaną do sprawdzonych i zaufanych firm
opierających się na unijnych zasadach przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów
Zjednoczonych, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016r. IP/16/216. W niektórych
przypadkach konkretne dane mogą zostać przekazane naszym kontrahentom oraz firmom transportowym z
krajów pozaeuropejskich (np. w przypadku dostawy zamówionego towaru bezpośrednio do klienta itp.).
7. Administrator gromadzi jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy, takie jak
imię, nazwisko, adres firmy, numer telefonu, adres e-mail, a także w celu wystawienia faktury VAT, numer nip
oraz nazwa firmy. Posiadane przez Administratora dane osobowe zostają podane przez Państwa w sposób
dobrowolny i zostają pobrane od osoby, której dane bezpośrednio dotyczą. Dane osobowe mogą zostać
pozyskane także od kontrahentów, przedstawicieli handlowych oraz z źródeł dostępnych publicznie.
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8. Wszystkie dane osobowe przechowywane i archiwizowane są zgodnie z wymogami prawa. Po osiągnięciu
wyznaczonego celu oraz wypełnieniu wymogów prawnych spoczywających na naszej firmie, dane trwale
usuwane są z bazy.
9. Przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do własnych danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. usunięcia lub ograniczenia przez nas przetwarzania własnych danych osobowych
d. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych w celach marketingowych
(wysyłka newslettera, akcji promocyjnych),
e. Cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych,
f. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
11. Wszelkie pytania na temat przetwarzanych przez Administratora danych osobowych proszę kierować na
adres e-mail: bentleyoffice@bentley.pol.pl. W przypadku kontaktu korespondencyjnego prosimy adresować
listy na: Bentley Polska Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa.

Ostatnia aktualizaja: 22.12.2020
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