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Klauzula informacyjna dla dostawców
Ochrona Twojej prywatności jest dla Repos Production bardzo ważna. Niniejsza klauzula informacyjna
szczegółowo opisuje, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas współpracy z Tobą
lub Twoją firmą.
Klauzula informacyjna określa nasze podejście w zakresie przetwarzania twoich danych osobowych,
które gromadzimy lub które są nam przekazywane w legalny sposób przez podmioty zewnętrzne,
a także określa cele ich przetwarzania. Opisuje ona również prawa przysługujące Ci w odniesieniu do
przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych.
Możemy gromadzić Twoje dane osobowe w ramach prowadzonych przez nas działań, w tym gdy
kontaktujesz się z nami lub prosisz o udzielenie informacji, lub ze względu na stosunki, które
nawiązałeś(-aś) z członkiem lub członkami naszego zespołu i naszymi partnerami.
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
2. Jakie dotyczące Ciebie dane osobowe gromadzimy?
3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
6. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
7. Jakie są Twoje prawa?
8. Kontakt i skargi
9. Aktualizacja klauzuli informacyjnej
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Repos Production, belgijska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, mająca siedzibę pod adresem 22 rue des Comédiens Bruksela, 1000 Belgia,
wpisana do Banque Carrefour des Entreprises [belgijski rejestr działalności gospodarczej] pod
numerem 0535.709.224 (zwana dalej „Repos Production” lub „my”).
2. Jakie dane osobowe gromadzimy?
Gromadzimy Twoje dane osobowe, a w szczególności:
§

Dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko oraz stanowisko, datę urodzenia, numer
rejestracyjny itp.;
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§
§

§
§
§

§
§

Adres Skype, dane identyfikacyjne i dane zawarte w wiadomościach, które wysyłasz do nas za
pośrednictwem portali społecznościowych;
Dane kontaktowe, w tym dane dotyczące Twojego pracodawcy lub tożsamość Twojego
pracodawcy, Twój adres e-mail oraz numer telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego),
w przypadku gdy udostępnisz nam takie informacje;
Dane niezbędne do wystawiania faktur oraz dane dotyczące rachunku bankowego;
Informacje, które udostępniasz w celu uczestniczenia w spotkaniach i wydarzeniach,
w szczególności dotyczące preferencji i nietolerancji pokarmowych;
Istotne informacje wymagane przepisami dotyczącymi walki z praniem brudnych pieniędzy
oraz walki z korupcją, w ramach przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadą „Know
Your Supplier”, dokonywanego podczas nawiązywania współpracy z nowymi dostawcami.
Mogą one ewentualnie dotyczyć dokumentów otrzymywanych od ciebie oraz informacji
otrzymywanych od stron trzecich w trybie online lub offline;
Dane dotyczące zdarzeń, które mogą wystąpić podczas korzystania z naszych kanałów
komunikacyjnych;
Wszelkie inne informacje niezbędne do świadczenia naszych usług.

3. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w wymienionych poniżej celach. Za każdym razem, gdy
przetwarzamy Twoje dane osobowe, dokonujemy tego na podstawie „uzasadnienia” prawnego (lub
podstawy prawnej) do ich przetwarzania, jak wskazaliśmy poniżej.

1.

2.

Cele
Dokonywanie czynności administracyjnych
związanych z umowami (w tym z ich
zawieraniem), zamówieniami, odbiorami,
fakturami, rozliczeniami, księgowością w
zakresie zarządzania kontami dostawców itp.
Ustalanie statystyk finansowych i obrotów
dla każdego dostawcy.

3.

Dostarczanie wyborów
naszych potrzeb.

4.

Prowadzenie
dokumentacji
naszych dostawców.

5.

Dostosowanie się do obowiązujących
przepisów prawa, postanowienia sądowego,
postępowania sądowego lub do wymogów
organu regulacyjnego.
Wykonywanie umów, których jesteś stroną. Przetwarzanie
danych
niezbędne
do
wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą
a firmą Repos Production lub do podjęcia

6.

dostawców

dla

Podstawa prawna
Przetwarzanie
danych
niezbędne
do
wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą
a firmą Repos Production lub do podjęcia
kroków podejmowanych na Twój wniosek
przed zawarciem umowy.
Mamy uzasadniony interes w dokonywaniu
analiz dotyczących naszych działań, co pomaga
nam w podejmowaniu decyzji handlowych.
Mamy uzasadniony interes w prowadzeniu listy
naszych klientów do celów prowadzenia
działań handlowych.
Mamy uzasadniony interes w prowadzeniu
takiej dokumentacji do celów prowadzenia
działań handlowych.
Przetwarzanie
danych
niezbędne
do
przestrzegania przez nas obowiązków
ustawowych.

dotyczącej

2

Zaktualizowano:
07.10.2020 r.

Klauzula informacyjna dla dostawców

Wersja 3.0
Strona 3 z 7

7.

8.

9.

Dochodzenie naszych praw i obowiązków
prawnych oraz wszelkie postępowania
sądowe z Twoim udziałem, wszczęte przez
Ciebie lub przeciwko Tobie.
Ochrona praw podmiotów zewnętrznych.

Przy planowaniu i/lub w związku z transakcją
handlową, tj. przejęcie, przekształcenie lub
sprzedaż.

10. Organizacja
wydarzeń
promocyjnych/marketingowych,
w
szczególności
posiłków
lub/i
innych
wydarzeń, gdzie mogą być gromadzone
informacje dotyczące Twojej diety i
nietolerancji pokarmowych.
11. Niezbędne
do
wypełnienia
naszych
obowiązków ustawowych w zakresie
weryfikacji dostawców (w tym wszelkich
przepisów dotyczących zasady „Know Your
Supplier”, walki z praniem brudnych
pieniędzy i walki z korupcją), sporów lub
podobnych obowiązków, w szczególności
lecz nie tylko, konieczności przystąpienia do
obowiązkowego ubezpieczenia.

12. Zapewnienie
osobowych.

bezpieczeństwa

danych

kroków podejmowanych na Twój wniosek
przed zawarciem umowy.
Mamy uzasadniony interes w chronieniu naszej
organizacji przed naruszaniem wobec niej
obowiązku ustawowego oraz do obrony
w przypadku sporu.
Przetwarzanie
danych
niezbędne
do
przestrzegania obowiązków ustawowych,
którym podlega firma Repos Production.
Przetwarzanie danych niezbędne również do
realizacji przez firmę Repos Production jej
uzasadnionego interesu. Mamy uzasadniony
interes w tym, by nasze działania nie naruszały
praw podmiotów zewnętrznych.
Mamy uzasadniony interes w możliwości
świadomego
podejmowania
decyzji
dotyczących
przyszłości
naszego
przedsiębiorstwa w celu chronienia i rozwijania
działań handlowych.
Niezbędne jest Twoje wcześniejsze wyrażenie
zgody, abyśmy mogli gromadzić informacje
w ramach
organizowania
działań
marketingowych, w które możesz być
zaangażowany(-na), co umożliwi zapewnienie
lepszej obsługi.
Przetwarzanie
danych
niezbędne
do
przestrzegania przez nas obowiązków
ustawowych.
Natomiast w przypadku gdy obowiązki
ustawowe wynikają z przepisów innych niż
przepisy UE lub państw członkowskich, mamy
uzasadniony interes w przestrzeganiu takich
obowiązków ustawowych, jeżeli brak ich
przestrzegania może powodować sankcje lub
inne negatywne konsekwencje dla naszej
organizacji lub grupy, w kontekście bardziej
ogólnym.
Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu
bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

W przypadku gdy jesteś dostawcą firmy Repos Production, będziemy wykorzystywać Twoje dane
kontaktowe wyłącznie w celach zarządzania relacjami z Twoim pracodawcą. Mamy uzasadniony interes
w możliwości komunikowania się z Tobą oraz zapewnieniu ochrony działań handlowych z Twoim
pracodawcą.
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4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Może wystąpić konieczność udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym
różnej kategorii, w zależności od potrzeby, tj.:
§

Pozostałe jednostki grupy Asmodee, do której należy Repos Production (lista jednostek należących
do grupy dostępna jest tutaj1);

§

Usługodawcy zewnętrzni (konserwacja, przechowywanie danych, płatności, logistyka, usługi
marketingowe, audyt wizerunku itp.), w celach opisanych powyżej w sekcji 3;
Nasi podwykonawcy to w szczególności:
- Hosting systemów informatycznych: Amazon Web Service z siedzibą pod adresem P.O. Box
81226, Seattle, WA 98108-1226, USA;
- Przechowywanie danych i komunikator wewnętrzny, obsługa poczty elektronicznej
i kalendarzy: spółka prawa irlandzkiego MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LIMITED,
z siedzibą pod adresem Dublin 2 (Irlandia), Sir Rogerson’s Quay, 70, numer w rejestrze
handlowym 256796;
- Narzędzia wspierające produktywność, współpracę i organizację zespołów: spółka prawa
amerykańskiego ASANA Inc. z siedzibą pod adresem San Francisco, CA 94103 (Stany
Zjednoczone), Bryan Street, 1550, Suite 200;
- Zarządzanie agendą wewnętrzną: spółka prawa amerykańskiego SCHEDAPPLE LLC
z siedzibą pod adresem A307 Cheyenne Wyoming (Stany Zjednoczone), Capitol Avenue,
1603, Suite 310, numer przedsiębiorstwa 2015-000684737;

§
§
§
§
§
§
§
§

Zewnętrzni dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, którzy uczestniczą w dystrybucji
naszych kampanii reklamowych lub dostarczaniu dokumentów związanych z daną sprawą;
Profesjonalni doradcy, tj. adwokaci i księgowi, audytorzy;
Akcjonariusze;
Organy rządowe lub regulacyjne;
Towarzystwa ubezpieczeniowe lub ubezpieczyciele każdego innego rodzaju;
Organy regulacyjne/organy podatkowe/rejestry spółek;
Partnerzy oraz
Banki.

Należy pamiętać, że lista ta nie wyczerpuje wszystkich możliwości i mogą wystąpić inne sytuacje,
w których udostępniamy Twoje dane podmiotom zewnętrznym w przypadku, gdy firma Repos
Production ma w tym uzasadniony interes, zezwala na to obowiązujące prawo lub gdy jest to niezbędne
do przestrzegania obowiązku ustawowego, któremu podlega.

1

https://corporate.asmodee.com/smd-content/uploads/Templates/Asmodee_group_companies_EN.pdf
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W tym kontekście dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
do państw, które nie zapewniają stopnia ochrony danych osobowych równoważnego z tym, który
zapewnia EOG, takich jak Chiny, USA, Kanada itp. W razie braku stwierdzenia odpowiedniego stopnia
ochrony przez Komisję Europejską, przekazywanie danych osobowych będzie się opierać na
standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub na innych
mechanizmach ochrony prawnej zgodnie z obowiązującym prawem.
5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały
one zgromadzone. W myśl ogólnej zasady, przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres ściśle
niezbędny do zarządzania stosunkami handlowymi.
Możemy przechowywać niektóre dane osobowe przez dłuższy okres, w szczególności, gdy zobowiązuje
nas do tego obowiązek ustawowy lub gdy dane te są niezbędne do udokumentowania prawa lub
umowy. W takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane
przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy lub przez obowiązujący ustawowo bieg okresu
przedawnienia.
W przypadku gdy dane osobowe nie będą dłużej niezbędne, zadbamy o to, by zostały one usunięte lub
zanonimizowane.
6. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i wdrożyliśmy politykę
bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz stosowne zasady i środki techniczne mające na celu
ochronę przed nieuprawnionym dostępem, wprowadzaniem zmian, wykorzystywaniem
i rozpowszechnianiem lub bezprawnym usunięciem czy przypadkową utratą tych danych.
Wszyscy nasi partnerzy, pracownicy, konsultanci i podwykonawcy, którzy mają dostęp do danych
osobowych i biorą udział w ich przetwarzaniu są zobowiązani do przestrzegania ich poufności.
7. Jakie są Twoje prawa?
Przysługuje Ci szereg praw dotyczących Twoich danych osobowych. Poniżej opisano szerzej każde
z nich:
•
•
•
•

Wycofanie zgody. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, na podstawie wyrażonej przez siebie zgody. Wycofanie zgody nie narusza
dopuszczalności przetwarzania danych opartego o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.
Dostęp. Możesz żądać potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe i, w takim
przypadku, poinformowania, w jaki sposób je przetwarzamy, umożliwienia dostępu do nich
i otrzymania ich kopii.
Poprawianie. Możesz żądać poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są one
niepoprawne lub niepełne.
Usuwanie. Możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:
jeżeli nie są one dłużej niezbędne do celów, do których zostały zgromadzone; jeżeli
5
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•

•

•

•

wycofałeś(-aś) swoją zgodę; w wyniku skorzystania z prawa do sprzeciwu; jeżeli Twoje dane
osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; w celu spełnienia obowiązku ustawowego.
Nie mamy obowiązku spełnienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych w szczególności,
gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ustawowego lub do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ograniczenie. Możesz żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (tzn.
przechowywania bez ich wykorzystywania) w przypadku: zakwestionowania ich dokładności;
gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, by zostały usunięte; są niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy weryfikujemy istnienie istotnych
powodów w ramach korzystania z przysługującego Ci prawa do sprzeciwu. Po wyrażeniu
żądania ograniczenia, możemy dalej wykorzystywać Twoje dane osobowe w przypadku:
wyrażenia przez Ciebie zgody; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
Przenoszenie. Możesz żądać dostarczenia swoich danych osobowych w formacie
ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego, jak
również przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi danych, jednak wyłącznie, gdy
były one przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody lub zawartej z Tobą
wykonywanej umowy, a przetwarzanie jest zautomatyzowane.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu.
Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie naszego
„uzasadnionego interesu” (por. artykuł 3). W przypadku skorzystania przez Ciebie z tego
prawa, będziemy zmuszeni zaprzestać przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie
uzasadnionych i ważnych powodów, które będą przeważały nad przysługującymi Tobie
podstawowymi prawami i swobodami lub będą miały na celu ustalenie, dochodzenie lub
obronę roszczeń.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. W każdej
chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach
marketingowych.

W celu wykonania praw dotyczących danych osobowych należy wypełnić formularz2 i odesłać go na
poniższy adres.
Masz również prawo do złożenia skargi do Organu ds. danych osobowych (OOD). Formularz jest
dostępny na stronie internetowej OOD: https://www.autoriteprotectiondonnees.be. Skargę należy
następnie wysłać drogą mailową: contact@apd-gba.be lub drogą pocztową na adres OOD: Rue de la
Presse 35, 1000 Bruxelles.

8. Kontakt i skargi

2

https://rprod.com/rgpd/fr/FORM.pdf
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Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przysługujących Ci praw lub w przypadku pytań dotyczących
ochrony Twoich danych osobowych należy skontaktować się z firmą Repos Production:
•
•

drogą pocztową, pod poniższym adresem: Repos Production - Rue des Comédiens, 22 - 1000
Bruxelles
drogą elektroniczną pod poniższym adresem: gdpr@rprod.com

9. Aktualizacja klauzuli informacyjnej
Okazjonalnie możemy dokonywać zmian w niniejszej klauzuli informacyjnej, np. w celu uwzględnienia
zmian ustawowych, postępu technicznego i dobrych praktyk handlowych. Poinformujemy Cię
w przypadku istotnych zmian.
Ostatnia aktualizacja:
7 października 2020 roku – V3 Asmodee Group
3 listopada 2020 roku – Repos Production
6 stycznia 2021 roku – V3 Asmodee Group
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