
Klauzula informacyjna: Przetwarzanie 
danych osobowych adresatów badania 
satysfakcji 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o., siedziba Spółki 
00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej: 
Administrator). 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania Pani / Pana opinii, mającej charakter 
raportujący, badawczy i statystyczny, dotyczącej oceny efektywności współpracy handlowej 
realizowanej przez Administratora z Państwa Firmą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia 
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), dalej jako: 
RODO, w związku z obowiązującym Regulaminem Portalu BOK Śnieżka, gdzie prawnie uzasadnionym 
interesem Administratora jest należyta obsługa Klientów i wykonywanie zawartych umów.  

Państwa dane zostały zebrane w trakcie nawiązywania współpracy lub podane przez Państwa 
Pracodawcę (Zleceniodawcę).  

Zakres Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w związku z prowadzonym 
badaniem obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres-mail, nazwa i 
dane teleadresowe pracodawcy, stanowisko (funkcja pełniona w firmie) oraz adres IP komputera. 
Wskazane dane będą przetwarzane w celu wyłonienia grupy osób i firm mających być objętych 
badaniem oraz przesłaniem do wybranych osób ankiety badawczej.  

 

Administrator może przekazywać Pani / Pana dane osobowe Pani/Pana odbiorcom, którym 
powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, w tym Fabryce Farb 
i Lakierów Śnieżka S.A., 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, 
ul. Dębicka 44 oraz podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług 
serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych. 

W wyjątkowych sytuacjach jest możliwy transfer danych do podmiotów z siedzibą w państwach 
trzecich; w takim przypadku powierzane dane są odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z 
postanowieniami V rozdziału RODO. 

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Pani /Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych / teleadresowych 
będą przetwarzane przez czas realizacji umowy / współpracy pomiędzy Panią /Panem a Śnieżka Trade 
od Colours lub pomiędzy Pani /Pana Pracodawcą (Zleceniodawcą) a Śnieżka Trade od Colours. 

 

Jakie masz prawa? 



Przysługuje Ci prawo do: 

▪ dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu; 

▪ sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
▪ żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
▪ żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 

RODO; 
▪ przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. 

 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę 
do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz 
skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: 

Inspektor Ochrony Danych: 

Tel: +48 14 699 72 60 

E-mail: dane.osobowe.toc@sniezka.com 
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