Oświadczenie o ochronie prywatności
Stuwadoorsbedrijf van Rooij B.V. (“Van Rooij”) uważa, że bardzo ważne jest, by
starannie i z jak największą dyskrecją obchodzić się z danymi osobowymi. Staramy
się więc przetwarzać Państwa dane osobowe z należytą troską oraz informować o
nich w przejrzysty i zrozumiały sposób. Niniejsze Oświadczenie ma na celu
przekazanie Państwu wymienionych informacji.
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest oświadczeniem firmy Van Rooij
B.V., z siedzibą pod adresem Harenseweg 7A (5321 HH) w miejscowości Hedel.
Oświadczenie to dotyczy potencjalnych zleceniodawców, zleceniodawców i klientów
Van Rooij B.V. Oświadczenie to dotyczy także dostawców Van Rooij B.V. i wreszcie
kandydatów ubiegających się o pracę w Van Rooij B.V.
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1.1

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z realizowanymi
przez nas usługami logistycznymi.

1.2

Przetwarzamy tylko te dane, które konieczne są dla świadczonych
przez nas usług. Przetwarzamy następujące dane:
Dane osobowe uzyskane w wyniku wizyty na stronach internetowych
firmy, biuletyny, e-mail komercyjny
- dane do kontaktu oraz inne dane osobowe wypełnione w
formularzach do kontaktu lub innych formularzach internetowych;
- numer IP;
- zachowanie na stronie internetowej, w tym dane pierwszej,
poprzedniej i obecnej wizyty na stronie, obejrzane strony i sposób
nawigacji na stronach;
- informacje o tym, czy otwierają Państwo biuletyny lub e-mail
komercyjny i o tym, które ich części klikacie.
Dane osobowe uzyskane z innych źródeł
- dane do kontaktu udostępnione w czasie spotkań zapoznawczych,
jak podane na wizytówkach;
- dane osobowe uzyskane z rejestrów Izb Handlowych oraz z ksiąg
wieczystych;
- dane osobowe dostępne na publicznych stronach biznesowych.

1.3

Dane osobowe używa się w następujących celach:
- wykonanie umowy, którą zlecono nam dostarczenie usług
logistycznych;
- kontaktowanie się z Państwem;
- ulepszanie informacji o naszych produktach i usługach oraz
realizacja specyficznie nakierowanych akcji marketingowych;
- sporządzanie statystyk użytkowników.

1.4

Dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla
realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetworzone, chyba,
że na podstawie przepisów mamy obowiązek przechowywać
wymienione dane dłużej.

2. Dostawcy Stuwadoorsbedrijf van Rooij B.V.
2.1
2.2

W przypadku kontaktów biznesowych z dostawcą, który dostarcza
nam towary i usługi na potrzeby prowadzenia firmy, może dojść do
przetworzenia danych osobowych.
Najczęściej przetwarzane dane osobowe to:
 nazwisko i adres zamieszkania oraz podobnego typu dane,
konieczne dla komunikowania się, a także numer konta dostawcy
w kwestii;
 dane konieczne z uwagi na wykonanie dostaw i zamówień oraz
świadczenie usług;
 dane konieczne z uwagi na obliczanie i ustalanie dochodów i
rozchodów, dokonywanie płatności i egzekwowanie roszczeń;
 dane potrzebne dla utrzymywania kontaktów z dostawcami;
 dane inne niż wyżej wymienione, których przetwarzanie jest
obowiązkowe w wyniku lub konieczne z uwagi na zastosowanie
innych przepisów.

2.3

Korzystamy z Państwa danych osobowych w różnych celach:
 przetwarzanie faktur i dokonywanie płatności;
 dbanie o siatkę kontaktów biznesowych oraz kontaktów firmy Van
Rooij;
 składanie zamówień;
 utrzymywanie kontaktów z dostawcami przez odpowiedzialne za
to osoby;
 realizacja lub zastosowanie innych przepisów.

2.4

Van Rooij przetwarza wymienione wyżej dane osobowe opierając się
na jednej lub więcej z następujących podstaw prawnych:
 realizacja umów z dostawcami;
 wywiązanie się z określonych prawem obowiązków;
 usprawiedliwiony interes własny.

2.5

Dane, których potrzebujemy ze względu na określone prawem
obowiązki administracyjne, przechowujemy przez okres najdłużej
dwóch lat po zakończeniu kontaktów z dostawcą, chyba, że mowa
jest o dłuższym terminie przechowywania określonym prawem.

3. Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w Stuwadoorsbedrijf van
Rooij B.V.
3.1

Jeśli ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie, Van Rooij ma
usprawiedliwiony interes w tym, by przetwarzać dane osobowe.
Przetwarzanie tych danych jest konieczne dla prawidłowego
przebiegu procedury starania się o pracę.

3.2

Van Rooij przetwarza następujące, należące do Państwa dane
osobowe:
 nazwisko i adres zamieszkania, płeć, data urodzenia, adres e-mail,
numer telefonu oraz podobnego typu dane, konieczne dla
komunikowania się, a także numer konta osoby w kwestii;
 obywatelstwo i miejsce urodzenia;
 dane dotyczące kształcenia, kursów oraz praktyk, zakończonych i
planowanych;
 dane dotyczące funkcji, o którą ubiega się osoba;
 dane dotyczące natury i treści obecnego zatrudnienia oraz jego
zakończenia;





dane dotyczące natury i treści wcześniejszego zatrudnienia oraz jego
zakończenia;
inne dane ważne dla wykonywania funkcji, które osoba w kwestii
udostępniła lub które są jej znane;
dane inne niż wyżej wymienione, których przetwarzanie jest
obowiązkowe w wyniku lub konieczne z uwagi na zastosowanie innych
przepisów.

3.3

Dane wykorzystuje się w następujących celach:
 ocena przydatności kandydata pod kątem wolnego lub mającego
się zwolnić stanowiska;
 kontrola wewnętrzna oraz ochrona firmy;
 realizacja lub zastosowanie innych przepisów;
 kontaktowanie się z Państwem w celu umówienia spotkania lub
udzielenia odpowiedzi/podzielenia się uwagami;
 ocena profilu kandydata w związku z funkcją, o którą ten się
stara.

3.4

Dane osobowe usuwa się najpóźniej po czterech tygodniach od
zatrudnienia kogoś na stanowisko, chyba, że udzielili Państwo zgody
na przechowywanie danych dłużej. W tym ostatnim przypadku dane
przechowywane będą nie dłużej niż przez okres jednego roku.

4. Wymiana danych osobowych ze stronami trzecimi
Van Rooij nie będzie dzielił Państwa danych osobowych ze stronami
trzecimi, chyba, że będzie to konieczne dla wykonania naszych usług
lub zrealizowania celów wymienionych w niniejszym Oświadczeniu.
Możemy także dzielić Państwa dane osobowe ze stronami trzecimi,
jeśli na podstawie obowiązujących przepisów musimy przekazać dane
osobowe upoważnionym instancjom.
5. Prawa
Jeśli pragną Państwo wglądu w swoje dane osobowe i/lub chcą te
dane przekazać, zmienić lub usunąć, powinniście skontaktować się z
działem kadr (P&O). Jeśli mają Państwo skargi na to, w jaki sposób
obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, również powinniście
skontaktować się z działem kadr (P&O).
Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo do
poprawek lub usunięcia danych. Ponadto mogą Państwo wycofać
ewentualną zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się
przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Van Rooij. Mają
Państwo także prawo do przeniesienia danych. Oznacza to, że mogą
zwrócić się Państwo do nas z prośbą o przekazanie danych osobowych
będących w naszym posiadaniu bądź to Państwu bądź to innej –
wskazanej przez Państwa – organizacji.
Jeśli pragną Państwo całkowitego wglądu w przetwarzanie swoich
danych osobowych i/lub chcecie przekazać, zmienić lub usunąć dane,
których sami nie możecie dopasować, powinniście skontaktować się z
panią Burgerjon. Można to zrobić w następujący sposób:




listownie na podany wcześniej adres (patrz dane do kontaktu);
pocztą e-mail na adres info@stuwarooij.nl;
telefonicznie pod numerem 073-5997600.

Staramy się reagować na prośby Państwa jak najszybciej, a w
każdym razie najpóźniej w ciągu czterech tygodni.
Jeśli mają Państwo skargi na to, w jaki sposób obchodzimy się z
Państwa danymi osobowymi, również powinniście skontaktować się z
panią Burgerjon. Chętnie pomożemy Państwu w znalezieniu
rozwiązania. Jeśli nie przyniesie to pożądanych rezultatów, możecie
Państwo zwrócić się do organizacji Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Zabezpieczenia
Robimy wszystko, by optymalnie zabezpieczyć Państwa dane
osobowe i zapobiec w ten sposób bezprawnemu ich użytkowaniu,
takiemu jak dostęp bez zgody, upublicznienie wbrew woli,
nieautoryzowane wprowadzanie zmian lub utrata. Robimy to
korzystając z rozmaitych urządzeń i środków: administracyjnych,
organizacyjnych i technicznych, takich jak zabezpieczone połączenie
internetowe typu SSL.
7. Dane do kontaktu
Stuwadoorsbedrijf van Rooij B.V., siedziba pod adresem Harenseweg
7A, 5321 HH w Hedel. Można skontaktować się z nami telefonicznie
pod numerem 073-5997600 lub pocztą e-mail: info@stuwarooij.nl.
8. Zmiany
Van Rooij może, z różnych przyczyn i w różnych okresach czasu,
wprowadzać do Oświadczenia zmiany, uzupełnienia i poprawki.
Aktualna wersja Oświadczenia znajduje się na naszych stronach
internetowych.
9. Prawo mające zastosowanie
W przypadku sporów dotyczących Oświadczenia stosuje się prawo
niderlandzkie.
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