REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w VFM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§1
Definicje
1)

Administrator - VFM sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie adres: 02-697
Warszawa, ul. Gintrowskiego 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000620513, NIP: 521-373-69-11, REGON: 364606551,

2)

Dane Osobowe – zgodnie z definicją zawartą w RODO, to wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu),
takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP,

3)

Przetwarzanie Danych Osobowych - zgodnie z definicją zawartą w RODO to operacja lub
zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w
sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4)

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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.

§2
Cel przetwarzania danych osobowych w Spółce
2.1.

Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
1)

podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy oraz świadczenia
usług zgodnie z umową,

2)

prowadzenia działań marketingowych Administratora, w tym:

a)

prowadzenia pomiarów i analiz, zestawień i statystyk, obejmujących profilowanie dla celów
marketingowych i w celach analitycznych, w tym informacji o aktywności na stronie
internetowej, w celu dostarczenia informacji o produktach i usługach,

b)

nawiązania kontaktu,

c)

przedstawiania oferty,

3)

dopasowania wyświetlanych treści na stronach internetowych Administratora do preferencji
użytkowników tych stron,

4)

sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora, w tym świadczenia usług
drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
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2.2.

5)

zapisywania danych w plikach cookies na stronach internetowych Spółki,

6)

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce,

7)

realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, w tym:

a)

archiwizacji danych,

b)

obrony przed roszczeniami,

c)

dochodzenia swoich praw.

Odbiorcami Danych Osobowych mogą być, w szczególności:
1)

pracownicy i współpracownicy Spółki,

2)

podmioty trzecie świadczące usługi na rzecz Spółki, w tym:

a)

banki prowadzące rachunki bankowe Spółki, w szczególności rachunki bieżące oraz
mieszkaniowe rachunki powiernicze,

b)

podmioty prowadzące obsługę księgową, podatkową oraz kadrowo-płacową,

c)

kancelarie notarialne,

d)

kancelarie prawne,

e)

podmioty świadczące usługi w zakresie dostawy mediów,

f)

zarządcy budynków,

g)

wspólnoty mieszkaniowe,

h)

podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności,

i)

dostawcy usług:

−

informatycznych,

−

telekomunikacyjnych,

−

badania satysfakcji klienta,

j)

w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzył lub może
powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

§3
Okres przechowywania Danych Osobowych
3.1.

Dane Osobowe są przechowywane przez Administratora lub przez podmioty przetwarzające dane
wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez
cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres po jej cofnięciu wymagany przepisami prawa,
w szczególności przepisy prawa podatkowego, z uwzględnieniem 3.2.

3.2.

Dane Osobowe na potrzeby rachunkowości, w tym księgowości oraz rozliczeń podatkowych, będą
przetwarzane są przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał
obowiązek podatkowy. Po upływie tego okresu dane te są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Tam, gdzie przetwarzane są dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora,
dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonych celów, jeżeli zgłoszony zostanie sprzeciw
wobec takiego przetwarzania. Jeśli dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane osobowe będą
przetwarzane do momentu jej wycofania.
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§4
Prawa osoby, której Dane Osobowe są przetwarzane
4.1.

Osoba, której Dane Osobowe są przetwarzane, w odniesieniu do tych Danych Osobowych, ma
prawo do:
1)

uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dane te są przez Administratora przetwarzane,
a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich; Administrator dostarczy
na każde takie żądanie kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym
Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów
administracyjnych związanych z ich dostarczeniem,

2)

sprostowania tych danych, które są nieprawidłowe,

3)

uzupełnienia niekompletnych
oświadczenia,

4)

żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia Danych
Osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane Osobowe,

5)

ograniczenia przetwarzania tych danych tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia
Danych Osobowych.

6)

w przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, skargi do
odpowiedniego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

danych,

w

tym

poprzez

przedstawienie

dodatkowego

§5
Pozostałe informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych w Spółce
5.1.

5.2.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych:
1)

udzielona zgoda podmiotu, której Dane Osobowe są przetwarzane,

2)

konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy,

3)

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

4)

konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez VFM sp.
z o.o., w szczególności udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne
jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane Dane Osobowe.
1)

Administrator oświadcza, że zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii
Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

§6
Dane kontaktowe do Administratora
6.1.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@vfm
lub pisemnie na adres: VFM Sp. z o.o., Warszawa, ul. Gintrowskiego 30, kod pocztowy: 02-697,
poczta: Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.
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