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Klauzula informacyjna
o ochronie prywatności dla klientów i dostawców
Za pomocą niniejszej klauzuli informacyjnej o ochronie prywatności (zwanej dalej „Klauzulą”), KLX
Aerospace Solutions sp. z o.o. (dalej „My”, „Nas”) informuje Państwa o sposobie przetwarzania
przez Nas Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe oznaczają wszelkie informacje
Państwa dotyczące (zwane dalej „Danymi Osobowymi”). Niniejsza Klauzula odnosi się do naszych
klientów
i dostawców
(w zakresie,
w jakim
są
osobami
fizycznymi)
oraz
ich
pracowników/współpracowników.
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Tożsamość i informacje kontaktowe nasze i naszego Inspektora Ochrony
Danych
My: KLX Aerospace Solutions sp. z o.o., ul. Załęska 96, 35-322 Rzeszów, Polska, tel.: +48
17 855 4726.
Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest: Tanja Schuchmann, Lyoner Straße 9, 60528
Frankfurt am Main, Niemcy, tel.: +49 (0)69 6649 6927; adres e-mail:
dataprotection@klx.com.
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Cele Przetwarzania, Kategorie Danych Osobowych, Podstawa Prawna
Przetwarzania i Przechowywanie Danych

2.1

Kategorie Państwa Danych Osobowych i cele ich przetwarzania
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa Danych Osobowych w następujących
celach:
Państwa służbowe dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres email, służbowy numer telefonu, dział, identyfikator użytkownika) oraz funkcję biznesową dla
celów:
(1) komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub w inny sposób;
(2) zarządzania relacjami z klientami/dostawcami oraz zarządzania umowami (w tym
zarządzania transportem lotniczym, ciężarowym i morskim);
(3) planowania zasobów przedsiębiorstwa
i nabywaniem produktów;

oraz

zarządzania

zapotrzebowaniem

(4) przetwarzania i zatwierdzania zamówień;
(5) płatności i fakturowania oraz księgowości firmowej;
(6) analityki biznesowej (planowania i raportowania działalności) i kontroli jakości;
(7) kompletowania i zarządzania zaopatrzeniem;
(8) udostępniania plików w sieci; oraz
(9) archiwizacji fizycznej.
W tych samych celach – Państwa służbowe dane kontaktowe i inne dane osobowe zawarte
w wiadomościach e-mail wysłanych do Nas przez Państwa lub inne osoby.

2.2

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa Danych osobowych
Przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych jest dozwolone przez prawo.
Odpowiednią podstawę prawną stanowi (od 25 maja 2018 r.) art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 (RODO) dopuszczający przetwarzanie
Danych Osobowych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
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W zakresie, w jakim klient lub dostawca jest osobą fizyczną, podstawę prawną stanowi
natomiast art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, na mocy którego przetwarzanie Danych Osobowych jest
dozwolone w celu realizacji umowy.
Odnośnie Państwa służbowych danych kontaktowych przetwarzanych w celach
określonych w ust. 2.1(1) do (8) oraz wszelkich innych Danych Osobowych zawartych
w wiadomościach e-mail, mamy prawo przetwarzać Państwa Dane Osobowe, jeżeli takie
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych
interesów. Realizacja umowy zawartej pomiędzy nami a Państwa pracodawcą nie jest
możliwa bez przetwarzania Państwa Danych Osobowych. Przetwarzamy wyłącznie te Dane
Osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Nie będziemy przetwarzać
żadnych Państwa Danych Osobowych, które wykraczają poza cel prawidłowej realizacji
umowy. Nie istnieją żadne znane nam nadrzędne interesy, które nakazywałyby nam
zaniechanie przetwarzania Państwa Danych Osobowych. W istocie, przetwarzanie przez
nas Państwa Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy
leży w Państwa interesie, gdyż w przeciwnym razie mogliby Państwo nie zrealizować
w pełni wymogów wynikających ze stosunku pracy z Państwa pracodawcą.
Odnośnie Państwa służbowych danych kontaktowych przetwarzanych w celach
określonych w ust. 2.1(9), mamy prawo przetwarzać Państwa Dane Osobowe, jeżeli takie
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych
interesów. Ustawowe okresy retencji nakazują nam przechowywanie i archiwizowanie
materiałów biznesowych. Biorąc pod uwagę liczbę i wielkość posiadanych przez Nas
plików/dokumentów, uzasadnionym działaniem jest zatrudnienie profesjonalnego
usługodawcy zewnętrznego do archiwizacji / tworzenia kopii zapasowych. Usługodawca
ponadto zagwarantował Nam w umowie, że będzie przetwarzał Dane Osobowe tylko
w zakresie absolutnie niezbędnym do świadczenia swoich usług. Nie istnieją żadne znane
nam nadrzędne interesy, które nakazywałyby nam zaniechanie przetwarzania Państwa
Danych Osobowych. W istocie, przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych
w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy (co obejmuje archiwizowanie
i tworzenie kopii danych zgodnie z właściwymi ustawowymi okresami przechowywania) leży
w Państwa interesie, gdyż w przeciwnym razie mogliby Państwo nie zrealizować w pełni
wymogów wynikających ze stosunku pracy z Państwa pracodawcą.

2.3

Czy muszą Państwo dostarczać nam swoje Dane Osobowe?
Przekazywanie przez Państwa Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani
umownym. Oznacza to, że nie są Państwo zobowiązani do przekazania nam swoich Danych
Osobowych.
Jednakże, jeśli, nie przekażą nam Państwo swoich Danych Osobowych, w konsekwencji nie
będziemy w stanie komunikować się z Państwem, a potencjalnie nie będzie także w pełni
możliwa obsługa naszej relacji biznesowej z Państwem i Państwa pracodawcą.

2.4

Czy podejmujemy decyzje dotyczące Państwa w sposób zautomatyzowany?
Nie podejmujemy żadnych decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, które wywołałyby wobec Państwa
skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

2.5

Źródła, z których uzyskaliśmy Państwa Dane Osobowe
Państwa Dane osobowe określone powyżej w ust. 2.1 mogliśmy otrzymać nie tylko od
Państwa, ale również z następujących źródeł: Od Państwa współpracowników, np. jeśli
zastępują Państwa w przypadku choroby, urlopu itp.; w ramach łańcuchów wiadomości email otrzymywanych od innych osób, które to wiadomości mogą zawierać Państwa służbowe
dane kontaktowe (np. w odniesieniu do wcześniejszych zamówień), przesyłanych z państw
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UE oraz państw spoza UE w zależności od nadawcy/odbiorcy. Źródła te nie są publicznie
dostępne.

2.6

Okresy przechowywania
Okresy przechowywania Danych Osobowych zależą od konkretnych celów przetwarzania
tych danych oraz konkretnych narzędzi, za pomocą których są one przetwarzane. Nie jest
możliwe określenie w niniejszej Klauzuli różnych okresów przechowywania w odpowiednio
czytelny sposób. Kryteria wykorzystywane przy określaniu obowiązujących okresów
przechowywania są następujące: Przechowujemy Dane Osobowe określone powyżej
w ust. 2.1 tak długo, jak (i) jest to konieczne dla konkretnego celu, (ii) jest to konieczne,
abyśmy mogli obsłużyć naszą relację biznesową z Państwem, (iii) wyrażają Państwo na to
zgodę, lub (iv) jest to wymagane na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących
przechowywania danych.

3

Przekazywanie Danych Osobowych Stronom Trzecim

3.1

Przekazywanie Państwa Danych Osobowych stronom trzecim
Przekazujemy Państwa Dane Osobowe określone w lewej kolumnie następującym stronom
trzecim określonym w prawej kolumnie:

Dane
Osobowe
określone Strony Trzecie
w ust. 2.1
Zewnętrzni usługodawcy IT dla celów hostingu oraz zapewnienia obsługi i wsparcia
Od (1) do (7) oraz dane osobowe - KLX Inc. (Stany Zjednoczone): Spółka Macierzysta
zawarte w wiadomościach e-mail
(1) oraz dane osobowe zawarte - Microsoft Corporation (Stany Zjednoczone): Branża
w wiadomościach e-mail
informatyczna
- Spark::red LLC (Stany Zjednoczone): Branża
(4)
informatyczna (rozwiązania dla witryn internetowych)
- KLX Aerospace Solutions International Service
(8)
Center GmbH (Niemcy): Spółka Stowarzyszona
- KLX Aerospace Solutions GmbH (Niemcy): Spółka
Stowarzyszona
Inni usługodawcy zewnętrzni w związku ze świadczeniem określonych usług
- Iron Mountain Deutschland GmbH (Niemcy): branża
Od (2) do (7), (9)
wsparcia działalności operacyjnej (archiwizacja
fizyczna i kopie zapasowe)

3.2

Przekazywanie Państwa Danych osobowych stronom trzecim w państwach spoza
Unii Europejskiej
Jak wskazano w ust. 3.1, niektóre strony trzecie (tj. KLX Inc., Microsoft Corporation
i Spark::red LLC), którym przekazujemy Państwa Dane Osobowe, mają siedzibę w Stanach
Zjednoczonych, tj. poza terenem Unii Europejskiej. Brak jest decyzji Komisji Europejskiej
stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dla tego kraju; oznacza to, że poziom ochrony
danych w tym kraju nie jest porównywalny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej.
Odpowiednie środki ochronne, z jakich korzystamy w celu ochrony Państwa Danych
Osobowych w kontekście takiego przekazywania, to tak zwane Standardowe klauzule
umowne UE. Przykładowe Standardowe klauzule umowne UE można znaleźć pod adresem
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm lub
kontaktując się z Naszym inspektorem ochrony danych (patrz powyżej).
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Państwa Prawa (w tym Prawo do Sprzeciwu)
Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych mają Państwo prawo do:



dostępu do swoich Danych Osobowych tzn. mogą Państwo uzyskać od nas
potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, a jeśli je przetwarzamy,
uzyskać dostęp do takich danych;



sprostowania swoich Danych Osobowych, tzn. możemy zmodyfikować Państwa
niepoprawne Dane Osobowe na Państwa żądanie;



usunięcia swoich Danych Osobowych, tzn. mogą Państwo zażądać, aby Państwa
Dane Osobowe zostały w określonych okolicznościach usunięte (np. gdy
przetwarzanie takich danych nie jest już niezbędne do celów, w których je zebraliśmy
lub w inny sposób przetwarzaliśmy);



ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych, tzn. mogą Państwo
w określonych okolicznościach zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa Danych
Osobowych (np. jeśli kwestionują Państwo prawidłowość takich danych, przetwarzanie
zostanie ograniczone na okres umożliwiający nam sprawdzenie ich prawidłowości);




poinformowania Nas, że nie chcą Państwo otrzymywać informacji marketingowych;



niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

zażądania, w określonych okolicznościach, aby pewne Państwa Dane Osobowe
zostały przekazane do Państwa lub strony trzeciej oraz

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu
wobec przetwarzania przez nas Państwa Danych Osobowych (i) w przypadku marketingu
bezpośredniego lub (ii) w związku z Państwa szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy
Państwa Dane Osobowe dla celów realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
Więcej informacji odnośnie do takich celów znajduje się powyżej w ust. 2.1 i 2.2.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa Danych Osobowych jest oparte na Państwa
zgodzie, mają Państwo ponadto prawo do wycofania swojej zgody bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania przez nas danych w oparciu o Państwa zgodę przed jej
wycofaniem.
Wykonywanie wszelkich wspomnianych powyżej Państwa uprawnień jest uwarunkowane
spełnieniem przesłanek określonych w prawie, a w niektórych okolicznościach Państwa
uprawnienia mogą być ograniczone ze względu na prawne wyłączenia wskazane w
szczególności w Art. 17 ust. 3 i 22 ust. 2 RODO. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących
Państwa uprawnień lub ich ograniczeń, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony
danych, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.
W celu skorzystania ze swoich praw mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób
określony powyżej w ust. 1. Mogą Państwo również wnieść skargę na przetwarzanie przez
nas Państwa Danych Osobowych do organu ds. ochrony danych, w szczególności
w Państwie Członkowskim UE właściwym dla Państwa miejsca zwykłego pobytu, miejsca
pracy albo miejsca popełnienia domniemanego naruszenia obowiązujących przepisów
o ochronie danych.
***
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