Polityka prywatności | Umowy zawierane z przedsiębiorcami
1.
2.
3.

4.

Kto wykorzystuje dane osobowe (administrator) | Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. – KRS: 0000377393, REGON: 000036908, NIP: 867
000 30 39.
Dane kontaktowe | 39-432 Gorzyce, ul. Odlewników 52.
Pomoc inspektora ochrony danych | Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w zakresie ochrony danych osobowych, proszę
skontaktować się z inspektorem ochrony danych, panem Danielem Panek. IOD to niezależny specjalista w dziedzinie prawa ochrony
danych osobowych. Kontakt pod adresem: gorzyce.iod@tenneco.com lub daniel.panek@tenneco.com.
Dlaczego wykorzystujemy dane osobowe |

Obszary naszej
działalności

Nasze cele

Podstawy prawne

Negocjowanie
umów.

1)

Prowadzimy negocjacje umowne. Wykorzystujemy podstawowe
dane identyfikacyjne i kontaktowe przedsiębiorców oraz osób
działających w ich imieniu. Należą do nich przede wszystkim: imię i
nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu oraz adres e-mail.
Dzięki temu możemy komunikować się z Państwem na etapie
prowadzenia negocjacji umownych.

Realizacja tego celu jest naszym
uzasadnionym interesem
prawnym.

Wykorzystujemy dane osobowe członków zarządu oraz
pełnomocników i prokurentów do reprezentowania Administratora
W ramach reprezentacji dokonują oni czynności w imieniu
Administratora w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych.
Typowymi przykładami czynności reprezentacji są udzielanie
pełnomocnictw oraz zawieranie umów.

Realizacja tego celu jest naszym
uzasadnionym interesem
prawnym.

Weryfikujemy wiarygodność biznesową kontrahentów.

Realizacja tego celu jest naszym
uzasadnionym interesem
prawnym.

Reprezentacja
Administratora

Badania należytej
staranności (due
diligence)

2)

3)

Wykorzystujemy Państwa numery ewidencyjne, służące do
prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak: KRS, NIP
i REGON. Za ich pomocą ustalamy czy jesteście Państwo ujęci we
właściwej ewidencji przedsiębiorców. Informacje pozyskujemy z
publicznych baz danych, takich jak: CEIDG, KRS, VIES, Portal
Podatkowy oraz tzw. Biała Lista Podatników VAT. Badamy czy
posiadają Państwo koncesje, zezwolenia oraz wpisy do działalności
regulowanej. Czynimy to wyłącznie w sytuacjach, gdy są one
konieczne do wykonywania przez Państwa działalności
gospodarczej.
Wykorzystujemy dane identyfikacyjne przedsiębiorców orz osób
działających w ich imieniu. Sprawdzamy tożsamość Państwa
pełnomocników oraz ich uprawnienia do zawierania umów.
Weryfikujemy rzetelność Państwa stron internetowych oraz mediów
społecznościowych, służących do prowadzenia działalności
gospodarczej. Czynimy to tylko w sytuacjach, gdy ich posiadanie
jest przyjętą praktyką w Państwa branży.

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit.
f) RODO.

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit.
f) RODO.

Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit.
f) RODO w związku z przepisami
art. 96b. Ustawy z dnia z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług.
Przy weryfikacji wiarygodności
biznesowej wykonawców
uwzględniamy zalecenia Ministra
Finansów.
Procedurę weryfikacyjną
oparliśmy na Metodyce w zakresie
oceny dochowania należytej
staranności przez nabywców
towarów w transakcjach
krajowych.

Wykorzystujemy Państwa dane rozliczeniowe do oceny ryzyka
transakcyjnego. Na przykład: wykorzystujemy Państwa numer PKD
do ustalenia czy oferujecie Państwo towary i usługi zgodne z
własną klasyfikacją działalności.

Zawieranie
i wykonywanie
umów

4)

Zawieramy i wykonujemy umowy. Wykorzystujemy imiona
i nazwiska, NIP albo REGON oraz informację o stanowiskach
służbowych przedsiębiorców, ich przedstawicieli i pełnomocników.
Dzięki temu możliwe jest prawidłowe oznaczenie stron umowy oraz
osób działających na ich rzecz.

Realizacja tego celu jest
niezbędne do zawarcia
i wykonania umowy.
Podstawa prawna: art. 6. ust. 1. lit.
b) RODO w związku z przepisami
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

Obszary naszej
działalności

Nasze cele

Podstawy prawne

Rachunkowość.

5)

Realizacja tego celu jest naszym
obowiązkiem prawnym.

Prowadzimy rachunkowość. Wykorzystujemy podstawowe dane
identyfikacyjne oraz dane finansowe zawarte na fakturach i innych
dowodach księgowych. Służą one do prowadzenia ksiąg
rachunkowych oraz gromadzenia i przechowywania dowodów
księgowych. Dowodami księgowymi są na przykład: potwierdzenia
przelewów, rachunki i faktury.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1. lit.
c) RODO w związku z przepisami:
1. Ustawy z dnia z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości.
2. wewnętrznie przyjętej Polityki
rachunkowości.

Zarządzanie
roszczeniami.

6)

Zarządzamy roszczeniami, wynikającymi z zawartych umów.
Ustalamy istnienie roszczeń; dochodzimy należnych nam roszczeń;
czynimy zadość uzasadnionym roszczeniom oraz bronimy się przed
nieuzasadnionymi roszczeniami.
Roszczenie to uprawnienie do wystąpienia z żądaniem
zachowania się w określony sposób. Roszczenia mogą wynikać z
niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy.

5.

Realizacja tego celu jest naszym
uzasadnionym interesem
prawnym.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO w związku z przepisami
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

Dane osobowe podlegające wykorzystaniu |

Czyje dane wykorzystujemy

Jakiego rodzaju dane wykorzystujemy

Skąd pochodzą dane osobowe

Strony umowy (przedsiębiorcy
będący osobami fizycznymi).

1)

Podstawowe dane identyfikacyjne (np.
imię i nazwisko, firma).

1)

Zostały wzajemnie udostępnione sobie
przez strony zawierające umowę.

2)

Dane identyfikacyjne przyznane przez
organy publiczne (np. numer NIP, numer
PESEL).

2)

Publiczne bazy danych: KRS, CEIDG, VIES,
Portal Podatkowy oraz tzw. Biała Lista
Podatników VAT.

3)

Dane kontaktowe (np. adres
zamieszkania lub siedziby, adres e-mail,
numer telefonu).

4)

Dane finansowe (np. numery rachunków
płatniczych).

1)

Podstawowe dane identyfikacyjne (np.
imię i nazwisko).

2)

Dane identyfikacyjne przyznane przez
organy publiczne (np. numer PESEL).

3)

Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce
pracy, stanowisko służbowe).

4)

Dane kontaktowe (np. adres e-mail,
numer telefonu).

1)

Podstawowe dane identyfikacyjne (np.
imię i nazwisko).

2)

Dane identyfikacyjne przyznane przez
organy publiczne (np. numer PESEL).

3)

Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce
pracy, stanowisko służbowe).

4)

Dane kontaktowe (np. adres e-mail,
numer telefonu).

1)

Podstawowe dane identyfikacyjne (np.
imię i nazwisko).

2)

Dane dot. zatrudnienia (np. miejsce
pracy, stanowisko służbowe).

Osoby reprezentujące strony.

Pełnomocnicy stron.

Osoby wskazane przez strony
do realizacji umowy.

Zostały wzajemnie udostępnione sobie przez
strony zawierające umowę.

Zostały wzajemnie udostępnione sobie przez
strony zawierające umowę.

Zostały wzajemnie udostępnione sobie przez
strony zawierające umowę.

Czyje dane wykorzystujemy

Jakiego rodzaju dane wykorzystujemy
3)

6.

Skąd pochodzą dane osobowe

Służbowe dane kontaktowe (np. adres
e-mail, numer telefonu).

Kto otrzyma dane |

Odbiorcy

Dlaczego przekazujemy dane osobowe

Dostawcy poczty elektronicznej.

Dzięki temu możemy prowadzić z Państwem korespondencję z wykorzystaniem drogi
elektronicznej.

Dostawcy systemów informatycznych.

Dzięki temu możemy usprawnić obieg informacji, w tym danych osobowych
niezbędnych dla naszych procesów biznesowych oraz produkcyjnych.

Dostawcy komunikatorów internetowych.

Dzięki temu możemy komunikować się z Państwem za pomocą połączeń
internetowych – np. prowadzić telekonferencje.

Operatorzy pocztowi.

Dzięki temu możemy prowadzić z Państwem korespondencję drogą tradycyjną.
Operatorami pocztowymi są np. Poczta Polska oraz InPost.

Dostawca programu do elektronicznego
zarządzania dokumentacją.

Dzięki temu możemy bezpiecznie przechowywać dokumentację w formie
elektronicznej.

Kancelarie adwokackie, radcowskie i
doradztwa prawnego, które zapewniają
nam pomoc prawną.

Dzięki temu uzyskujemy pomoc prawną przy negocjowaniu warunków umownych,
zawieraniu i wykonywaniu umów oraz przy obsłudze roszczeń umownych.

Zewnętrzne biura rachunkowe.

Dzięki temu możemy powierzyć prowadzenie księgowości zewnętrznemu,
wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Podmioty, którym zlecono windykację oraz
egzekucję wierzytelności

Dzięki temu skutecznie dochodzimy należności wynikających z niewykonanych lub
nieprawidłowo wykonanych umów.

Spółki tworzące Grupę Kapitałową
Tenneco.

Dzięki temu możemy zarządzać procesami biznesowymi oraz produkcyjnymi z
uwzględnieniem dostawców (przedsiębiorców) i ich pracowników którzy są w te
procesy biznesowe oraz produkcyjnymi zaangażowani.

7.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich |

Kategorie odbiorców

Zabezpieczenia

Dostawcy systemów
informatycznych.

Na poziomie grupy kapitałowej Tenneco korzystamy z rozwiązań informatycznych, które dostarczane są
przez podmioty mające swoje siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Część danych
może być przechowywana i przetwarzania na zasobach zlokalizowanych poza EOG, w tym w Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Z tymi dostawcami zostały zawarte standardowe klauzule ochrony danych
przyjęte przez Komisję Europejską. Pamiętaj, że posiadasz możliwość uzyskania kopii danych lub uzyskania
informacji o miejscu udostępnienia danych.

Spółki tworzące
Grupę Kapitałową
Tenneco.

Ze względu na to, że stanowimy część międzynarodowej korporacji Tenneco Twoje dane osobowe mogą
zostać przekazane do państw trzecich, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki z uwzględnieniem odpowiednich
zabezpieczeń. Ze wszystkimi Spółkami tworzącymi grupę kapitałową Tenneco zostały zawarte standardowe
klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Pamiętaj, że posiadasz możliwość uzyskania
kopii danych lub uzyskania informacji o miejscu udostępnienia danych. Pełny wykaz Spółek tworzących
grupę kapitałową Tenneco dostępny jest tutaj: https://www.tenneco.com/overview/global_presence/

8.

Okres przechowywania danych osobowych |

Czyje dane przechowujemy

Okres przechowywania

Dlaczego tak długo

1)

Strony umowy (przedsiębiorcy
będący osobami fizycznymi).

2)

Osoby reprezentujące strony.

Przechowywanie danych przez czas
obowiązywania umowy jest niezbędne do
jej wykonania.

3)

Pełnomocnicy stron.

Państwa dane osobowe przechowujemy
przez okres obowiązywania umowy
powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

4)

Osoby wskazane przez strony do
realizacji umowy.

Po ustaniu umowy, Państwa dane
osobowe przechowujemy jeszcze przez
okres przedawnienia roszczeń umownych.

Przechowywanie danych po upływie
okresu obowiązywania umowy jest
niezbędne do ustalenia i dochodzenia
roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Termin przedawnienia dla roszczeń
związanych z działalnością gospodarczą
wynosi 3 lata.

Termin przedawnienia roszczeń jest
określony w art. 118. Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Bieg terminu przedawnienia terminu
przedawnienia określa art. 120. Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.

Państwa uprawnienia |

Uprawnienia

Na czym polegają

Jak skorzystać

Prawo dostępu do
danych.

Możesz dowiedzieć się czy dysponujemy Twoimi danymi
osobowymi, jakie są to dane oraz w jaki sposób posługujemy się
nimi. Możesz także uzyskać kopię swoich danych osobowych.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.

Odmówimy wydania kopii danych osobowych, jeżeli w danym
przypadku niekorzystnie wpłynie to na prawa i wolności innych.
Dostępu do danych udzielamy poprzez przekazanie
specjalnego sprawozdania. Realizując prawo dostępu do
danych nie przekażemy Państwu kopii zgromadzonej
dokumentacji.

Prawo do
sprostowania
danych.

Możesz poprawić nieprawidłowe informacje na swój temat.
Możesz zaktualizować nieaktualne. Możesz uzupełnić
brakujące.
Przed dokonaniem sprostowania będziemy sprawdzać
prawdziwość i poprawność podawanych przez Państwa
danych osobowych. W tym celu poprosimy o okazanie
odpowiedniego dokumentu lub wykonanie wskazanej
czynności.

2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.
3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.
4. Określ swoje żądanie. W treści
podania napisz, że składasz wniosek
o dostęp do swoich danych osobowych.
1. Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.
3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.
4. Określ swoje żądanie. W treści
podania napisz, że składasz wniosek
o sprostowanie swoich danych
osobowych.
5. Wskaż dokładnie które informacje na
swój temat uznajesz za błędne lub
nieaktualne albo wskaż brakujące
informacje.

Prawo do usunięcia
danych.

Możesz poprosić nas o skasowanie Twoich danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych przysługuje wyłącznie, gdy:
1. Państwa dane osobowe nie są nam już potrzebne do
osiągnięcia naszych celów albo
2. wnieśliście Państwo sprzeciw, który okazał się być słuszny albo
3. Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie
z prawem albo
4. w konkretnym przypadku spoczywa na nas prawny
obowiązek usunięcia Państwa danych osobowych.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.
3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.
4. Wskaż dokładnie zakres danych
osobowych, które mają zostać usunięte.
Mogą to być poszczególne informacje
albo wszystkie dane osobowe,

Uprawnienia

Na czym polegają

Jak skorzystać

Odmówimy Państwu prawa do usunięcia danych, gdy:

zgromadzone w związku z zawartą
umową.

1. Państwa dane osobowe będą nam niezbędne do
wywiązania się z obowiązku prawnego albo
2. Państwa dane osobowe będą niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do
ograniczenia
przetwarzania.

Po ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych
możemy je nadal wykorzystywać wyłącznie w następujących
celach:
1. przechowywania;
2. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony roszczeń;
3. ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać Państwa dane osobowe do
realizacji jakichkolwiek innych celów będziemy musieli uzyskać
Państwa zgodę.
Możecie Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia
przetwarzania z uwagi na co najmniej jedną z poniższych
okoliczności:
1. kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych –
ograniczymy przetwarzanie na okres pozwalający sprawdzić
prawidłowość Państwa danych albo

5. Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże
nam to prawidłowo ocenić Twoje
żądanie.
1. Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.
3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.
4. Określ swoje żądanie. Napisz, że
żądasz ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych.
5. Uzasadnij swoje stanowisko. Pomoże
nam to prawidłowo ocenić Twoje
żądanie. Okoliczności uzasadniające
ograniczenia przetwarzania znajdziesz
obok, po lewej.

2. Państwa dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie
z prawem lecz sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając
w zamian ograniczenia przetwarzania albo
3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do
osiągnięcia naszych celów, ale są one niezbędne Państwu do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. wnieśliście Państwo sprzeciw – ograniczymy przetwarzanie do
czasu ustalenia jego zasadności.
Prawo do sprzeciwu.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, wykorzystywanych do realizacji celów,
wynikających z naszych uzasadnionych interesów prawnych.
Należą do nich: negocjowanie warunków umownych,
weryfikacja wiarygodności biznesowej kontrahentów oraz
zarządzanie roszczeniami.
Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym
momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych
osobowych. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych
przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę
uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego
uwzględnienie.
Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym
polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo
znajdujecie. W tym celu należy wyjaśnić czym różni się Państwa
sytuacja od sytuacji innych osób, których dane osobowe
wykorzystujemy w tych samych celach.

Prawo do
przenoszenia
danych.

Możesz uzyskać zbiór swoich danych osobowych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego.
Możesz także zażądać przesłania swoich danych osobowych
do innego administratora.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.
3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.
4. Wskaż dokładnie którym celom
przetwarzania danych osobowych się
sprzeciwiasz.
5. Uzasadnij swoje stanowisko, aby
zwiększyć szanse na pozytywne
rozpatrzenie sprzeciwu. Opisz na czym
polega szczególny charakter sytuacji,
w której się znajdujesz.

1. Złóż podanie. Dane kontaktowe
znajdują się w punkcie 1. i 2.
2. Wskaż swoje dane identyfikacyjne.
Może to być np. imię i nazwisko.

Uprawnienia

Na czym polegają

Jak skorzystać

Prawo do przenoszenia danych przysługuje w stosunku do
danych osobowych, wykorzystywanych do realizacji umowy.

3. Wskaż swoje dane kontaktowe. Może
to być np. adres poczty e-mail albo
adres do korespondencji.
4. Określ swoje żądanie. Napisz, że
chcesz skorzystać z prawa do
przenoszenia danych.
5. Napisz w jakim formacie chcesz
otrzymać swoje dane osobowe –
najbardziej popularne to: .docx, .pdf, .txt
oraz .xlsx.
Alternatywnie – napisz komu powinniśmy
przesłać Twoje dane osobowe.

Prawo skargi do
Prezesa Urzędu
Ochrony Danych
Osobowych.
10.
11.
12.
13.

Możesz powiadomić organ nadzorujący przestrzeganie
przepisów o ochronie danych osobowych o naruszeniu prawa.

Skontaktuj się z Urzędem Ochrony
Danych Osobowych.

Polskim organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Czy podanie danych jest konieczne | Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Konsekwencje niepodania danych | W przypadku odmowy podania danych osobowych zrezygnujemy z zamiaru zawarcia umowy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji | Nie dotyczy.
Profilowanie | Nie dotyczy.

