Klauzula informacyjna
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe,
jest Imex Top 32 Sp z o.o z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 303
Z kim możne się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych
osobowych przez Imex Top 32
Jeśli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych możne się
skontaktować
z przedstawicielem Imex Top 32 , wykorzystując wskazane dane kontaktowe:
Pisemnie, kierując korespondencje pod adres: Imex Top 32 Sp z o.o. , ul Grunwaldzka 303, 80314 Gdańsk
Telefonicznie, pod numerami +48 587682601, +48 587682600, +48587682611
E-mailowo: imex@imextop32.com
Skąd Imex Top 32 ma Państwa dane?
Otrzymaliśmy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa podczas składania zamówienia bądź
na podstawie oferty handlowej, a także później, w związku z podpisaniem umowy handlowej.
Dodatkowo, Państwa dane zostały nam przekazane przez osoby reprezentujące Państwa oraz z
publicznych ewidencji i rejestrów.
Państwa dane, które otrzymaliśmy obejmują: dane identyfikujące klienta, dane kontaktowe, dane
dotyczących istniejących zobowiązań.
Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez Imex Top 32
Imex Top 32 przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
a) umożliwienia pełnego korzystania z naszej oferty handlowej;
b) zapewnienia obsługi Państwa zamówień, w tym rozwiązywania problemów technicznych;
c) realizacji umów zawartych w ramach umowy handlowej;
d) obsługi reklamacji;
e) prowadzenia marketingu bezpośredniego;
f) kontaktowania się z Państwem, w tym w celach potwierdzaniem realizacji zamówień, w celach
księgowych i rachunkowych;
g) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i
rachunkowych
h) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
i) statystycznych;
j) archiwalnym;
k) zapewnienia rozliczalności.
Dlaczego Imex Top 32 może przetwarzać Państwa dane osobowe?

Imex Top 32 jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to
niezbędne do wykonania umowy handlowej bądź zamówienia. Dodatkowo, przepisy prawa
wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy
ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).
Czy muszą Państwo podać Imex Top 32 swoje dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie realizacji
zamówień lub zawarcia i wykonania umowy, natomiast Imex Top 32 wymaga podania następujących
danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem. Jeśli nie podadzą
Państwo wszystkich tych danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować zamówień lub zawrzeć
umowy. W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne.
Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Imex Top 32 w zakresie przetwarzanych danych?
Wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Imex Top 32 mogą Państwo żądać od
Imex Top 32 :
dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, a także mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych.
Uprawnienia te mogą Państwo wykonać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane przez Imex Top 32 ; cofniecie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoście
Państwo uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z
prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych
dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres
pozwalający Imex Top 32 sprawdzić prawidłowość Państwa danych; dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem, ale Państwo nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie są już potrzebne
Imex Top 32 ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub Państwo
wniesiecie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób
Automatyczny

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez
Imex Top 32 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W jakich sytuacjach możecie się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, i/lub
dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez Państwa szczególną sytuację,
Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu Imex Top 32 udostępnia Państwa dane osobowe?
Imex Top 32 jest uprawniony udostępnić Państwa dane innym odbiorcom w celu wykonania umowy
z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Imex Top 32 obowiązku prawnego. Imex Top 32
udostępnia Państwa dane osobowe upoważnionym pracownikom Imex Top 32 , bankomuczestnikom systemów płatności, urzędom
skarbowym, instytucjom prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz innym instytucjom
upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzające dane na zlecenie Imex Top 32 i osobom
działających z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
powierzenia i wyłącznie zgodnie z poleceniami Imex Top 32 oraz pod warunkiem zachowania
tajemnicy zawodowej, czyli szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z
odpowiednich przepisów prawa. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz
Imex Top 32 zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności
bankowej, informatycznej, windykacyjnej, prawnej, agencyjnej, pośrednictwa, marketingowej i
reklamacyjnej.
Jak długo Imex Top 32 przechowuje Państwa dane osobowe?
Imex Top 32 przechowuje Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z
Państwem, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w
związku z wykonywaniem umowy. Ponadto, Imex Top 32 przechowuje Państwa dane dla celów
podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce
zdarzenie finansowe.
Imex Top 32 przechowuje Państwa dane osobowe dla celów marketingowych do czasu
niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie.
Czy Imex Top 32 profiluje Państwa dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób
wpływający na Państwa prawa?
Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Państwa
danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Państwa pracy, sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym na
podstawie otrzymanych od Państwa danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie

