INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) informujemy,
że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: KURT KONIG MASZYNY
BUDOWLANE POLSKA Sp. z o.o., ul. Kartuska 377, 80-125 Gdańsk, KRS 0000200722,
REGON 191640493, NIP 5891632424 (dalej zwana „Administratorem”).
2. Prosimy kontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:
KURT KONIG MASZYNY BUDOWLANE POLSKA Sp. z o.o., ul. Kartuska 377, 80-125
Gdańsk lub za pomocą adresu e-mail: odo@kurt-koenig.com.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane według następujących zasad (cele, podstawa
prawna, zakres i okres przechowywania):
Klienci - celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i/lub realizacja umowy.
Przetwarzanie danych osobowych klientów i osób przez nich wskazanych (w tym ich
pracowników i współpracowników) następuje również na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora, tj. umożliwieniu komunikacji z Klientem. Zakres przetwarzanych
danych osobowych to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy,
stanowisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, numer PESEL, a
w niektórych przypadkach także dane dotyczące dokumentów, m. in. dowodu osobistego
czy paszportu. Okres przechowywania danych osobowych to okres obowiązywania
umowy zawartej z klientem oraz okres niezbędny do umożliwienia realizacji przez strony
roszczeń wynikających z takiej umowy – nie krócej jednak niż okres wynikający
z przepisów prawa lub tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania uzasadnionego
prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej. W przypadku niepodania danych
osobowych umowa nie będzie mogła zostać zawarta i tym samym nie będzie mogła być
wykonana.
Kandydaci w procesie rekrutacyjnym –celem przetwarzania danych osobowych
kandydatów do pracy jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Przetwarzanie
danych następuje w takim przypadku na podstawie ich zgody, która jest dobrowolna, przy
czym w przypadku jej braku, nie będzie możliwe wzięcie udziału w procesie
rekrutacyjnym. Dane wymagane do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego to: imię,
nazwisko, adres zamieszkania, dane dotyczące wykształcenia oraz dotychczasowego
doświadczenia. Okres przechowywania danych osobowych w tym przypadku to 6
miesięcy. Jeżeli kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas
dalszych rekrutacji, okres ten wynosi maksymalnie 2 lata.
Osoby kontaktujące się z Administratorem – celem przetwarzania danych osobowych jest
komunikacja z osobami kontaktującymi się z KURT KONIG MASZYNY BUDOWLANE
POLSKA Sp. z o.o. a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu komunikacji,
ewentualnego nawiązania relacji z osobą kontaktującą się, udzielenie niezbędnych
informacji. Zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, adres e-mail,
numer telefonu, adres do korespondencji oraz inne informacje podane przez osobę
kontaktującą się z Administratorem. Udostępnianie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, jednakże w przypadku nieudostępnienia danych osobowych, proces

komunikacyjny może być utrudniony bądź niemożliwy do zrealizowania. Okres
przechowywania danych trwa tak długo, jak jest to konieczne dla realizowania
uzasadnionego prawnie interesu Administratora lub osoby trzeciej.

Osoby wizytujące KURT KONIG MASZYNY BUDOWLANE POLSKA Sp. z o.o. – celem
przetwarzania danych osobowych jest identyfikacja gości w biurze Administratora
oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Przetwarzanie danych osobowych gości
następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. umożliwieniu podjęcia
osoby pojawiające się w biurze a także zapewnienie bezpieczeństwa. Przetwarzane dane
osobowe to imię i nazwisko. Okres przechowywania danych wynosi 2 lata.
4. Dane mogą być udostępniane organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na
podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom, z którymi współpracuje
Administrator np. spółkom z naszej grupy kapitałowej, dostawcom usług technicznych i
organizacyjnych (np. dostawcom usług IT bądź ochronie), przy czym podmioty te
przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego
poleceniem.
5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (nie
podlegają również profilowaniu).
6. Przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
7. Na zakończenie informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

