PL
W wyniku wdrożenia od 25.05.2018 roku, Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zwanego dalej „RODO”
w firmie ELSE Technical and Research Service Co. Ltd Sp. z o.o., ul.Daniela Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk informujemy Państwa, że:
Firma ELSE zajmuje się sprzedażą specjalistycznego sprzętu oraz usługami w zakresie opisanym w statucie spółki i
wpisie w KRS, a jej klientami są podmioty gospodarcze.
Gromadzone przez firmę dane osobowe podzielone są na dwie kategorie:
- dane osobowe zwykłe – są to dane pozyskiwane od współpracujących z naszą firmą podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, ich przedstawicieli oraz osób reprezentujących i działających na ich rzecz. Pozyskujemy je
głównie od naszych klientów na zasadach dobrowolności w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i
realizacją zadań z tym związanych. Cześć danych może pochodzić z biur informacji gospodarczej, od podmiotów,
którym udzielono zgody na ich przekazanie oraz od osób reprezentujących. Niektóre dane pozyskujemy ze źródeł
publicznych w kraju i za granicą oraz od podmiotów specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o
przedsiębiorcach.
- dane osobowe zaliczające się do szczególnych kategorii danych tzw. dane wrażliwe – są to dane pozyskiwane od
naszych pracowników i współpracowników na potrzeby księgowo-podatkowe oraz kadrowo-ubezpieczeniowe
wynikające z przepisów prawa w związku z prowadzoną działalnością.
Wszystkie dane gromadzone są w oparciu o minimalizację, tj. zbierane są tylko takie dane, które są niezbędne do
osiągnięcia danego celu przetwarzania danych.
Firma ELSE, prowadzi przetwarzanie i udostępnianie danych jeżeli jest niezbędne do wykonania zadań związanych z
działalnością firmy, wypełnienia obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez stronę trzecią, również z poza Unii Europejskiej. Należy również zaznaczyć, że firma
nie prowadzi „marketingu zbiorowego”, a jedynymi przypadkami masowych wysyłek i powiadomień są
spersonalizowane zaproszenia na targi i specjalistyczne prezentacje sprzętu organizowane lub współorganizowane
przez ELSE w zakresie działalności gospodarczej oraz wysyłka życzeń związanych ze świętami na zasadach ogólnie
przyjętych w ramach dobrego tonu i wizerunku.
Administratorem danych, o których jest mowa powyżej jest firma: ELSE Technical and Research Service Co. Ltd Sp.
z o.o., ul.Daniela Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk, a w jej imieniu pracownicy firmy w ramach ich obowiązków
służbowych, którzy zobligowani są do zachowania poufności i dyskrecji oraz należytej staranności. Z firmą ELSE
można się kontaktować: pisemnie na adres j.w., telefonicznie: +48 58 3452913, e-mailowo – else@else.pl .
Osoby, udostępniające dane mają prawo w dowolnym momencie żądać dostępu do swoich danych, żądać
sprostowania, wycofywać lub ograniczać zgodę na ich przetwarzanie w zakresie udostępnienia, wnosić sprzeciw
wobec przetwarzania w zakresie udostępnienia, przenosić lub ograniczać przenoszenie danych do innego
administratora oraz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają, że przetwarzanie
danych narusza przepisy RODO.
Z tych praw mogą można skorzystać kontaktując się z nami wskazanymi powyżej kanałami dostępu.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z
którego uprawnienia można skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas
danych oraz od celu ich przetwarzania.
Firma ELSE dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych przed niepowołanym i
niekontrolowanym dostępem zgromadzone danych.
Zgromadzone dane są przechowywane i przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji zadań związanych z
działalnością gospodarczą, okres wypełnienia obowiązków prawnych, uzasadnionych interesów firmy, do czasu
żądania usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile nie występują prawnie uzasadnione
podstawy dalszego przetwarzania danych.
Z uwagi na zakres działalności firmy wykryte incydenty naruszeń ochrony danych są każdorazowo, szczegółowo
analizowane i mogą być przekazywane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz osoby,
których dane dotyczą.

ENG
Following the implementation since 25 May 2018 of the Regulation on the protection of personal data,
hereinafter referred to as "RODO" in ELSE Technical and Research Service Co. Ltd Sp. z o.o., ul. Daniela
Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk, Poland - we kindly inform that:
ELSE Technical and Research Service Co. sales to businesses the specialist equipment and services as described in
its statute and its record in the National Court Register.
It collects two categories of personal data:
- standard personal data - obtained from our business partners, customers, and suppliers, their representatives,
and agents acting on their behalf. We acquire them mainly from our customers on a voluntary basis in connection
with business activities and tasks. Some data may come from business information offices, entities that have been
granted permission to provide them and from their representatives. We obtain some data from public sources at
home and abroad as well as from entities specializing in collecting and sharing information about businesses.
- special a.k.a. sensitive personal data - obtained from our employees and associates for accounting and tax, as
well as human resources and insurance, purposes as required by the law in connection with their activity.
All data is collected on the basis of minimization, i.e. only data that are necessary to achieve a given data
processing purpose are collected.
ELSE Technical and Research Service Co. processes and shares data if it is necessary to perform tasks related to its
business, fulfil legal obligation, and for purposes of legitimate interests pursued by a third party, also from outside
the European Union. It should also be noted that ELSE Technical and Research Service Co. does not conduct "mass
marketing", and the only cases of mass mailing and notifications are personalized invitations to trade fairs and
specialist hardware presentations organized or co-organized by ELSE as part of its business, and seasonal greetings
on generally accepted PR principles.
The administrator of the data referred to above is: ELSE Technical and Research Service Co. Ltd Sp. z o.o.,
ul. Daniela Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk, Poland, and on its behalf its employees as part of their service
duties, who are obliged to maintain confidentiality and discretion, and due diligence. You can contact ELSE
Technical and Research Service Co. by letter to the above address, by phone +48 58 3452913,
e-mail – else@else.pl.
Data entrusting persons have the right to request access to their data at any time, request correction, withdraw or
limit their consent to processing with regard to disclosure, object to processing with regard to disclosure, transfer
or limit transfer of data to another administrator and file a complaint with President of the Office for Personal Data
Protection if they believe that data processing violates GDPR provisions.
These rights can be exercised by contacting us through the above-mentioned access channels.
The scope of each of these rights and the situations in which they can be exercised are regulated by the law. Which
right can be exercised will depend, for example, on the legal basis of our use of the data and the purpose of its
processing.
ELSE Technical and Research Service Co. makes every effort to secure the collected data against unauthorized and
uncontrolled access.
Collected data are stored and processed only when needed to perform business tasks, fulfil legal obligation, and to
pursue our legitimate interests, until their deletion is requested, and/or processing opposed, unless there are
legally justified grounds for their further processing.
Due to the scope of the company's business any disclosed incidents of data protection violations are always
analyzed in detail and can be forwarded to President of the Office for Personal Data Protection (PUODO) and data
subjects.

