Szanowni Państwo,
w związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przedstawiamy naszą politykę
związaną z tym zagadnieniem. Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania danych związanych ze
współpracą, procesem sprzedaży oraz realizacją umowy.
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych to dla nas kwestie o strategicznym znaczeniu. Dlatego
dbamy o spełnianie wymagań wynikających z przepisów i starannie przygotowaliśmy się na wejście w życie
nowych regulacji.
W związku z obowiązującymi przepisami, realizujemy obowiązek informacyjny określony w art. 13
rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (“GDPR”) i informujemy, że:
• Administratorem Państwa danych jest nasza spółka: HELIKON Meble Biurowe S.A. z siedzibą w
Warszawie pod adresem ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000192859, NIP:
5262736897, REGON: 015624803. Skontaktować się można z nami tradycyjnie, pisząc na adres naszej
siedziby, mailowo (marketing@helikon.pl) i telefonicznie (+48 22 591 62 62 Recepcja).
• Zebraliśmy Państwa dane od Państwa bezpośrednio; od partnera biznesowego, z którym współpracujemy
przy realizacji umowy/zlecenia na Państwa rzecz; ze źródeł publicznie dostępnych (jak KRS, CEIDG,
Bisnode i innych, w których ogólnodostępnie figurują Państwa dane na podstawie udzielonej przez Państwa
zgody). Dane zebrane są przetwarzane w związku z realizacją umów, zleceń, obsługi sprzedażowej
posprzedażowej a także w uzasadnionym interesie prawnym firmy.
• Przetwarzamy dane w postaci: danych kontaktowych firmowych i personalnych, danych potrzebnych do
zawarcia umowy oraz procesu sprzedaży. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do
realizacji oferty oraz wykonania umowy.
• Zgoda może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że cofnięcie
zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo
otrzymywać naszych wiadomości, nasze działania są zgodne z prawem. Dane kontaktowe podane są w
punkcie Administrator danych.
• Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie lub jak długo istnieje
uzasadniony interes firmy HELIKON Meble Biurowe S.A. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną
przez nas usunięte niezwłocznie.
• W celu wysyłki newslettera korzystamy z usług naszego zaufanego partnera: FreshMail. Nie przekazujemy
Państwa danych osobowych innym podmiotom. Komunikacja marketingowa drogą teleinformatyczną
podlega to udzieleniu osobnej zgody na kierowanie komunikacji.
• Każdy z naszych klientów otrzymuje od nas te same komunikaty. Nie dokonujemy żadnych analiz Państwa
preferencji i nie gromadzimy na Państwa temat innych danych bez Państwa wiedzy i odrębnej zgody.
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