Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z treścią art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)
niniejszym informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Storck sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Przyokopowej 26, 01-208 Warszawa;
2. Z administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: odo@pl.storck.com;
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przetwarzania

Odbiorcy danych

Kontrahenci: dystrybutorzy, hurtownie, punkty sprzedaży
Realizacja zawartych umów
o współpracy.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych
pracowników i osób
reprezentujących kontrahentów
administratora.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes administratora,
jakim jest realizacja zawartej
umowy o współpracy.

Dochodzenie roszczeń i obrona
praw.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes administratora
w zakresie dochodzenia roszczeń i
obrony praw.

Rozliczenia finansowe i publicznoprawne, księgowość.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu
wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze w
zakresie księgowości i wszelkich
rozliczeń finansowych oraz
publiczno-prawnych, w tym
archiwizacji dokumentów zgodnie z
wymogami prawnymi.

Rękojmia za wady rzeczy
sprzedanej.

Dokonywanie rozliczeń warunków
handlowych współpracy między
administratorem a
dystrybutorami, hurtowniami.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu
realizacji obowiązków wynikających
z przepisów dotyczących rękojmi za
wady fizyczne lub prawne rzeczy
sprzedanej.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes administratora
w postaci dokonywania rozliczeń
warunków handlowych współpracy
między administratorem a jego
kontrahentami (np.
dystrybutorami), poprzez
przyznawanie odpowiednich
rabatów, rozliczanie kontrahentów
z faktycznej sprzedaży, analizy
dokonywanej sprzedaży celem
przygotowywania m.in.: ofert

Przez czas trwania współpracy.
Dane będą przetwarzane do czasu
trwania umowy pomiędzy
administratorem a jego
kontrahentem (np.
dystrybutorem), a w przypadku
wszczęcia postępowania do czasu
jego prawomocnego zakończenia
lub zaspokojenia roszczenia.
Do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z umów o
współpracy, a w przypadku
wszczęcia postępowania - do
czasu jego prawomocnego
zakończenia lub zaspokojenia
roszczenia.
Dokumenty rozliczeniowe
związane z transakcją będą
przechowywane przez 5 lat licząc
od końca roku kalendarzowego w
którym upłynął termin płatności
podatku (art. 86 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. ordynacja
podatkowa (DZ. U. z 2017 r. poz.
201 ze zm.); inne dokumenty
księgowe regulowane przez
przepisy ustawy ordynacja
podatkowa lub ustawy o
rachunkowości – przez okresy tam
wskazane.

Dostawcy systemu
informatycznego z
wykorzystaniem
którego realizowana
jest współpraca
pomiędzy
administratorem a
dystrybutorami,
dostawcy systemu
telematycznego oraz
mobilnego systemu
sprzedaży (typu SFA),
firmy zewnętrzne
wspierające
administratora w
organizowaniu akcji
promocyjnych i
merchandisingowych,
banki, kurierzy
(w tym firmy
przewozowe),
Poczta Polska,
August Storck KG,
organy państwowe
na podstawie
obowiązujących
przepisów prawa.

Do czasu przedawnienia roszczeń
przysługujących z tytułu rękojmi.

Dane osobowe będą przetwarzane
do czasu wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych
osobowych.

Dostawcy systemu
informatycznego
umożliwiającego
przekazywanie
danych pomiędzy
administratorem a
dystrybutorami,
dostawcy systemu
telematycznego oraz
mobilnego systemu
sprzedaży (typu SFA),
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Monitorowanie ruchu w handlu
żywnością, celem umożliwienia
ukierunkowanego i precyzyjnego
wycofania żywności z rynku.

Skargi i reklamacje.

Obsługa zgłoszeń kierowanych
za pomocą dedykowanego adresu
e-mail.

Obsługa zgłoszeń kierowanych
za pomocą formularza
kontaktowego umieszczonego na
stronie internatowej.

Dochodzenie roszczeń w związku
z kolizją z udziałem samochodu
służbowego administratora.

handlowych, w tym promocji,
wykonywania czynności
merchandisingowych i in.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze,
wynikającego z Rozporządzenia nr
178/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady
ustanawiającego ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego,
powołującego Europejski Urząd ds.
Bezpieczeństwa Żywności oraz
ustanawiającego procedury w
zakresie bezpieczeństwa żywności,
nakładającego obowiązek
monitorowania ruchu w handlu
żywnością tak, aby mogło mieć
miejsce ukierunkowane i precyzyjne
wycofanie z rynku.

Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres pięciu lat od
zakończenia roku kalendarzowego,
w którym zaktualizował się
obowiązek podatkowy związany ze
sprzedażą danej partii produktów.

Skargi i reklamacje konsumentów
Przez okres niezbędny do ich
rozpatrzenia oraz ewentualnego
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO celem
dochodzenia roszczeń z tym
rozpatrywania skarg i reklamacji.
związanych, jednakże nie dłużej
niż przez 3 lata.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes administratora
w zakresie obsługi zgłoszeń
kierowanych z wykorzystaniem
Przez rok od chwili wpływu
dedykowanego adresu e-mail,
zgłoszenia lub zapytania, z
udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia zastrzeżeniem okresów
i zapytania kierowane z
przewidzianych powyżej dla
wykorzystaniem dedykowanego
rozpatrywania skarg i reklamacji.
adresu e-mail lub w innej formie, w
tym przechowywanie
newralgicznych wniosków i
udzielonych odpowiedzi.
Formularz kontaktowy
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes administratora
w zakresie obsługi zgłoszeń
kierowanych z wykorzystaniem
Przez rok od chwili wpływu
formularza kontaktowego,
zgłoszenia lub zapytania, z
udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia zastrzeżeniem okresów
i zapytania kierowane z
przewidzianych powyżej dla
wykorzystaniem formularza
rozpatrywania skarg i reklamacji.
kontaktowego lub w innej formie, w
tym przechowywanie
newralgicznych wniosków i
udzielonych odpowiedzi.
Uczestnicy kolizji i świadkowie wypadku
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
Pozyskane dane osobowe
na podstawie prawnie
uczestnika kolizji\świadka
uzasadnionego interesu
zdarzenia przetwarzane będą do
administratora jakim jest
czasu zakończenia procesu
posiadanie danych uczestnika
likwidacji szkody, nie później niż
kolizji, w celu dochodzenia
do czasu upływu terminów
wszelkich roszczeń związanych ze
przedawnienia roszczeń
szkodą oraz danych świadka
związanych ze spowodowaną
wypadku - pozyskanie informacji o
szkodą.
przebiegu zdarzenia drogowego.

firmy zewnętrzne
wspierające
administratora w
organizowaniu akcji
promocyjnych i
merchandisingowych,
organy państwowe
na podstawie
obowiązujących
przepisów prawa.

Dostawcy systemu
informatycznego,
kurierzy (w tym firmy
przewozowe),
Poczta Polska,
August Storck KG,
organy państwowe
na podstawie
obowiązujących
przepisów prawa.

Dostawcy systemu
informatycznego,
kurierzy (w tym firmy
przewozowe),
Poczta Polska,
August Storck KG,
organy państwowe
na podstawie
obowiązujących
przepisów prawa.

Firmy
ubezpieczeniowe,
firmy leasingowe,
organy państwowe
na podstawie
obowiązujących
przepisów prawa.

Rekrutacja
Rekrutacja bezpośrednia
lub prowadzona z udziałem
podmiotów zewnętrznych.

 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj.
w celu dążenia do zawarcia
umowy o pracę lub współpracę
z administratorem, w zakresie
danych wskazanych w art. 221
Ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Dane osobowe będą
przechowywane do czasu:
 zakończenia procesu rekrutacji
lub do czasu wycofania zgody,
w zakresie w jakim w
dokumentach aplikacyjnych

Dane osobowe mogą
być przekazywane
podmiotom
wspierającym
administratora w
procesie rekrutacji, w
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r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917 ze zm.) (dalej „Kodeks
pracy”);
 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.
na podstawie zgody, w zakresie
w jakim w dokumentach
aplikacyjnych zostały przesłane
dane osobowe wykraczające
poza art. 22(1) Kodeksu pracy,
niewymagane przez
administratora;
 Art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj.
w zakresie wykonania przez
administratora obowiązków z
zakresu prawa pracy, w postaci
przeprowadzenia badań
wstępnych przed zawarciem
umowy o pracy.

Ewidencjonowanie
korespondencji.

zostały przesłane dane
osobowe wykraczające poza
art. 221 Kodeksu pracy;
 w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych
osobowych również w celu
realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych do czasu
wycofania udzielonej zgody,
jednakże nie dłużej niż przez
okres 12 miesięcy od dnia
udzielenia zgody na
przetwarzanie danych w tym
celu.

Ewidencjonowanie korespondencji (w tym e-mail)
Dane osobowe będą
przetwarzane:
 Przez czas trwania współpracy,
w przypadku przetwarzania
danych w związku z zawartą
 Art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj.
umową;
w zakresie związanym z
 Przez czas możliwego
realizacją zawartych umów;
dochodzenia roszczeń, w
 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj.
przypadku, gdy korespondencja
na podstawie prawnie
mailowa jest związana z
uzasadnionego interesu
toczącym się postępowaniem
administratora jakim jest
lub postępowaniem, które ma
prowadzenie bieżącej obsługi
zostać wszczęte;
korespondencji wychodzącej i

Do czasu wniesienia sprzeciwu
przychodzącej.
wobec przetwarzania w
przypadku przetwarzania na
podstawie prawnie
uzasadnionego interesu
administratora.

tym dostarczającym
systemy
informatyczne za
pośrednictwem
których proces
rekrutacyjny jest
prowadzony.

Dostawcy systemów
informatycznych z
wykorzystaniem
których prowadzona
jest ewidencja
korespondencji,
Poczta Polska,
firmy kurierskie,
August Storck KG
(w zakresie poczty
elektronicznej).

Pliki cookies

Dostosowanie treści stron
internetowych do potrzeb
użytkowników, optymalizacja
korzystania z serwisów
internetowych.

Art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. prawnie
uzasadniony interes administratora
jakim jest obsługa stron
internetowych, wizyty użytkownika
strony oraz analiza aktywności na
stronach internetowych, a także
optymalizacja korzystania z
serwisów internetowych.

Dane osobowe będą przetwarzane
do czasu wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzanych danych.
Wyrażenie sprzeciwu może
nastąpić jedynie poprzez zmianę
ustawień przeglądarki
użytkownika końcowego, która
uniemożliwi gromadzenie
informacji z wykorzystaniem
plików cookies.

August Storck KG.

Do czasu rozliczenia konkursu,
loterii, a w przypadku konieczności
przekazania danych do Urzędu
Skarbowego przez okres 5 lat od
zakończenia roku, w którym
zaktualizował się obowiązek
podatkowy.

August Storck KG,
Urząd Skarbowy,
dostawcy systemów
informatycznych,
zewnętrzne
podmioty, które
mogą wspierać
administratora w
przeprowadzaniu
konkursów, loterii.

Konkursy

Organizowanie konkursów, loterii.

 Art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj.
na podstawie zgody wyrażonej
przez uczestnika konkursu,
loterii;
 Art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. w celu
realizacji obowiązków
wynikających z przepisów w
przypadku konieczności
rozliczeń podatkowych.

4. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
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5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, może zostać ona wycofana
w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed
jej wycofaniem;
6. W zakresie danych klientów dystrybutorów, dane zostały udostępnione administratorowi przez
dystrybutorów, od których nabywane są produkty administratora. Administrator otrzymuje od
dystrybutorów następujące kategorie danych: numer telefonu, imię i nazwisko, adres
geograficzny, adres poczty elektronicznej, NIP, dane transakcyjne;
7. W zakresie danych osobowych pracowników i osób reprezentujących kontrahentów
współpracujących z administratorem (m.in. dystrybutorów), dane zostały pozyskane od
kontrahentów i obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko.
8. W zakresie danych kandydatów do pracy pozyskanych w rekrutacji z udziałem podmiotów
zewnętrznych, dane osobowe przekazane zostały administratorowi przez zewnętrzne podmioty
wspierające administratora w prowadzonych rekrutacjach, w tym agencje doradztwa
personalnego. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22(1)
Kodeksu pracy oraz dane osobowe przekazane dobrowolnie przez kandydata, a nieobjęte tym
zakresem;
9. W zakresie danych uczestników kolizji i świadków wypadku dane zostały pozyskane od
uczestnika kolizji będącego użytkownikiem samochodu należącego do administratora.
 W odniesieniu do danych uczestników kolizji administrator pozyskuje następujące
dane: marka, model samochodu uczestnika kolizji, dane osobowe uczestnika kolizji
(imię, nazwisko, pesel, adres, nr prawa jazdy, kiedy i przez kogo zostało wydane), dane
o polisie OC uczestnika kolizji (nazwa ubezpieczyciela, numer polisy, okres
ubezpieczenia);
 W odniesieniu do danych świadków wypadku administrator pozyskuje następujące
dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
10. W przypadku danych osobowych gromadzonych od osoby, której dane dotyczą, dane te są
niezbędne do rozpoczęcia współpracy, a w pozostałych zakresach podanie danych jest
dobrowolne;
11. Administrator nie podejmuje w stosunku do Państwa danych jakichkolwiek decyzji na podstawie
zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.
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