Memorandumas dėl Asmens Duomenų Apsaugos
„Asmens duomenys“ tai visa informacija apie identifikuotą arba identifikuojamą fizinį asmenį
(duomenų subjektą), pavyzdžiui: vardas ir pavardė, identifikacijos numeris, fizinis adresas, kontaktiniai
duomenys, vartotojo vardas, IP adresas, interneto identifikatorius, nuotraukos ir vaizdo įrašai,
duomenys dėl vietos ir pan.
Šiame memorandume pateikiama informacija apie tai, kaip apdorojame ir saugome Jūsų duomenis.
1.
Asmens duomenų administratorius yra PARTEX MARKING SYSTEMS įmonė, su buveine
87-162 Liubičas, Małgorzatowo 1c, įrašyta į NTR verslininkų registrą su numeriu: 0000053338,
PVM MK: 879-21-25-246, toliau vadinama „Administratoriumi“.
2.
Savo asmens duomenų apsaugos klausimais galite susisiekti elektroniniu paštu:
rodo@partex.pl, telefonu 56 659 08 02 arba raštu mūsų pagrindinės buveinės adresu, nurodytu
1 punkte.
3.
Administratorius tvarko j]Jūsų duomenis pagal įstatymus, visų pirma pagal 2016 m. balandžio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (toliau - BDAR).
4.

Administratorius apdoroja ir apdoros Jūsų duomenis šiems tikslams:
- sudarant ir vykdant sutartis ar vykdant kitus verslo santykius (įskaitant užsakymų, pristatymų
ar mokėjimų tvarkymą arba skundų atveju, remonto ar garantijos reikalavimams),
- parengti ir atsakyti į prašymus teikti pasiūlymus, derėtis dėl sutartinių santykių sąlygų ir dalyvauti
veikloje, susijusioje su produktų plėtra ir kitiems teisėtiems tikslams (pagal BDAR 6 str. 1 d. a r.),
- naujienlaiškio paslaugos vykdymui, įskaitant komercinės informacijos perdavimą, remiantis
išreikštu sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a r.),
- IT saugumo ir IT procesų užtikrinimui;
- įtraukiant paslaugų teikėjus, ypač vidaus ir išorės IT paslaugų teikėjus, remiančius mūsų verslo
veiklą;
- analitiniais tikslais (geresniam paslaugų parinkimui klientų poreikiams, bendram paslaugų
optimizavimui, paslaugų procesų optimizavimui, žinių apie klientus formavimui, mūsų įmonės
finansinei analizei ir kt.) esantiems mūsų teisiškai pagrįstų interesų įgyvendinimu (BDAR 6 str.
1 d. f r.),
- galimam nustatymui, tyrimui ar gynimuisi dėl reikalavimų, kurie yra mūsų teisiškai pagrįstų
interesų įgyvendinimu (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punkto pagrindas),
- klientų pasitenkinimo mūsų paslaugų kokybę ir produktais, kurie yra mūsų teisiškai pagrįstų
interesų įgyvendinimu (BDAR 6 str. 1 d. f r. pagrindu).
- duomenų Administratorių teisiškai įpareigojančių įsipareigojimų vykdymui (BDAR 6 str. 1 d. c r.)

5.
Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau nėra būtinas, o tai reiškia, kad
jų nepateikimo atveju Administratorius negalės vykdyti Vartotojo pateikto prašymo (pvz. negaus

jis atsakymo į išsiųstą klausimą, negaus naujienlaiškio, pasiūlymų, nedalyvaus įdarbinimo
procedūrose),
6.
Administratorius naudoja IP adresus, surinktus per interneto jungtis, techniniais tikslais,
susijusiais su serverių administravimu. Be to, IP adresai naudojami renkant bendrą, statistinę
demografinę informaciją (pvz., apie regioną, kuriame vyksta ryšys).
7.
Vartotojų duomenys gali būti prieinami subjektams, kuriems pagal galiojančius teisės aktus
yra leidžiama juos gauti, įskaitant kompetentingas teismines institucijas. Asmens duomenys gali būti
perduodami mūsų kapitalo grupės subjektams, subjektams, tvarkantiems juos paslaugų teikėjų vardu
Asmens duomenys gali būti perduodami mūsų kapitalo grupės subjektams, ūkio subjektams,
tvarkantiems juos juridinių, apskaitos, IT ir interneto paslaugų teikėjų, rinkodaros agentūrų, verslo
partnerių paslaugų teikėjų vardu.
8.
Administratorius apdoroja ir apdoros Jūsų asmens duomenis vykstant deryboms, galiojant
sutartims ar teikiant paslaugas, po jų užbaigimo (pvz., skundų nagrinėjimui), kol pasibaigs senaties
terminas, susijęs su pretenzijų nagrinėjimu, arba mokesčių prievolių vykdymui, priklausomai nuo to,
kuris laikotarpis bus ilgesnis.
9.
Administratorius apsaugo asmens duomenis nuo informacijos atskleidimo neteisėtiems
asmenims, taip pat nuo jų apdorojimo pažeidžiant taikomą teisę, pasirenka ir taiko tinkamas technines
ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti asmens duomenų tvarkymo apsaugą, ir pareiškia,
kad prieigą prie jų duomenų bazių turi tik įgalioti asmenys.
10.
Jei vartotojas sutiko naudoti jo asmens duomenis, susijusius su naujienlaiškių paslaugos
naudojimu, asmens duomenys bus tvarkomi, kol sutikimas bus atšauktas.
11.

Asmeniniai duomenys nebus Administratoriaus tvarkomi automatiškai.

12.

Jūsų teisės, susijusios su Administratoriaus tvarkomais asmens duomenimis:
- teisė susipažinti su savo asmens duomenų turiniu,
- teisė taisyti duomenis, jei Administratoriaus tvarkomi duomenys yra neteisingi arba
neišsamūs,
- teisė prašyti Administratoriaus ištrinti duomenis,
- teisė prašyti Administratoriaus riboti duomenų apdorojimą,
- teisė perkelti duomenis, tai yra teisė gauti Administratoriui pateiktus asmeninius duomenis
ir siųsti juos kitam administratoriui,
- teisė prieštarauti duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais,
- teisė pateikti skundą Lenkijos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurios kompetencijai
priklauso duomenų subjekto nuolatinės gyvenamosios arba darbo vietos arba dėl tariamo
BDAR pažeidimo vietos, priežiūros institucijai.
- teisė bet kuriuos metu atšaukti sutikimą.

Ši informacinė pastaba nereikalauja iš Jūsų imtis jokių veiksmų.

Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų dėl mūsų taikomos privatumo apsaugos, susisiekite su mumis
adresu parod@partex.pl

