POLITYKA PRYWATNOŚCI, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46
(Rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.
PRIVACY POLICY, PROCESSING OF PERSONAL DATA
Your data will be processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of
the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 (General Data Protection
Regulation ).
Administratorem Danych Osobowych jest Salmon Hygiene Polska SP z o.o. w Kielcach, ul.Ściegiennego 252,
25-116 Kielce posiadający NIP 591936961 oraz REGON 260513011
The administrator of Personal Data is Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o. in Kielce, ul. Ściegiennego 252, 25116 Kielce with TIN 591936961 and registration number 260513011.
CO TO JEST RODO? JAKI JEST CEL?
RODO (Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie unijne zawierające przepisy o
ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym
przepływie danych osobowych.
RODO reguluje postępowanie z danymi osobowymi. Jego celem jest ochrona dotyczących Ciebie informacji,
nie zablokowanie przepływu danych osobowych.
Dane te są potrzebne byśmy mogli obsłużyć świadczoną dla Ciebie usługę. Dzięki RODO będziesz mieć
kontrolę nad tym kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.
WHAT IS THE GDPR? WHAT IS ITS GOAL?
GDPR (General Data Protection Regulation) is an EU regulation containing legal provisions on the protection
of individuals with regard to the processing of personal data and regulations on the free movement of
personal data.
The GDPR regulates the handling of personal data. Its purpose is to protect your information, not to block
the movement of personal data.
This data is needed so that we can handle the service provided to you. Thanks to GDPR, you will have the
control over who and how processes your personal data.
CO TO SĄ DANE OSOBOWE?
Są to wszystkie informacje, które pozwolą zidentyfikować osobę fizyczną, np.: imię, nazwisko, PESEL, dane
o lokalizacji, finansowe, niefinansowe, wizerunek.
WHAT ARE PERSONAL DATA?
Any information what identify a natural person, eg: name, surname, identification number, location data,
financial, non-financial, image.
CO TO JEST PRZETWARZANIE DANYCH?
Z tym pojeciem potykamy się w przepisach i dokumentach dotyczących danych osobowych. Przetwarzanie
to wszystko co dzieje się z informacjami na Twój temat od ich zebrania po przechowywanie, przekazywanie,
porządkowanie i usuwanie).
WHAT IS DATA PROCESSING?
With this concept we stumble in the regulations and documents relating to personal data. Processing is any
operation or set of operation performed upon the information about you from their collection to storage,
transfer, ordering and removal.

JAKI JEST OKRES PRZETWARZANIA DANYCH?
Twoje dane będą przetwarzane na taki czas ile wymaga tego obowiązujące prawo.
WHAT IS THE PERION OF DATA PROCESSING?

Your data will be processed for the time required by applicable law.
KTO PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE RODO?
–osoby fizyczne
–osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
–osoby powiązane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
WHO IS THE SUBJECT TO PROTECTION REGARDING GDPR?
- natural persons
- natural persons who conduct business
- people associated with natural persons conducting economic activity
JAKIE OBOWIĄZKI BĘDZIE MIEĆ FIRMA PO WDROŻENIU?
–powiadomienie o administratorze danych
–powiadomienie o celach, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych
–prawach, które przysługują klientom w związku z przetwarzaniem danych.
WHAT OBLIGATIONS HASTHE COMPANY AFTER IMPLEMENTATION OF GDPR?
- notification of the data administrator
- notification of the objectives, legal basis and period of data processing
- notifications the rights that clients are entitled to in connection with the processing of data.
INFORMUJEMY, ŻE MA PANI/PAN PRAWO:
–uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych klienta
–cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny
–uzyskania informacji skąd dane klienta znalazły się w posiadaniu Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o. jeżeli
klient ich nie przekazał samodzielnie)
–żądać od Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii
danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych
–sprostować dane osobowe
–żądać usunięcia danych osobowych
–wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Salmon
Hygiene Polska Sp z o.o.
–żądać przeniesienia swoich danych osobowych.
W celu skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt mailowy:office@salmonhygiene.pl lub
pisemnie na adres: Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o. w Kielcach, ul.Ściegiennego 252, 25-116 Kielce
WE INFORM you THAT YOU HAVE THE RIGHT TO:
- obtaining information about the processing of client's personal data
- withdrawing your consent at any time and without giving a reason
- obtaining information on where the client's data was in the possession of Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o.
(if the customer did not provide it)
- require Salmon Hygiene Polska Sp z o.o. to access your personal data, including a copy of data and
information on the processing of personal data
- correcting personal data
- request removal of personal data
- object to the processing of personal data for legitimate purposes Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o.
- request the transfer of your personal data.
In order to makeing use of your rights, please contact us at: office@salmonhygiene.pl or by writing to the
following address: Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o. in Kielce, ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce, Poland
Jednocześnie informujemy, że RODO wiążące będzie dla wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pełną treść RODO znajdziecie Państwo na stronie „www”
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
At the same time, we would like to inform you that GDPR will be binding for all who process personal data in
connection with their business activity. The full content of the GDPR can be found on the website of the
Personal Data Protection General Inspector.

