INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB
KONTAKTUJĄCYCH SIĘ ZA POŚREDNICTWEM
POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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”) „HiPP Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest „HiPP Polska” sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (01-211), ul. Giełdowa 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056644, NIP
5260033068 (dalej "Administrator" lub „HiPP”).
2. Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych, wyznaczył osobę
odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, z którą można się skontaktować pod
adresem e-mail: odo@hipp.pl albo na adres siedziby HiPP (pocztą tradycyjną).
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach oraz
na następującej podstawie prawnej:
a. w celu prowadzenia korespondencji, w tym udzielenia odpowiedzi na
wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu HiPP, jakim jest utrzymywanie kontaktu z osobami
zainteresowanym naszą działalnością, prowadzenie wszelkiej komunikacji w
związku z prowadzoną działalnością, w tym zawieranie i wykonywanie umów,
dbanie o jakość współpracy z klientami i kontrahentami oraz innymi
zainteresowanymi stronami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b. archiwizacji dokumentacji i komunikatów, w tym korespondencji wytworzonych
przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z
uwagi na jego prawnie uzasadniony interes, jakim jest niezbędność
udokumentowania dowodów prowadzonej działalności m.in. zgodnie
obowiązującymi przepisami oraz wykorzystania archiwizowanego materiału w
celu dochodzenia, ustalenia czy obrony przed roszczeniami (na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowym do czasu załatwienia sprawy
lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności która
z tych sytuacji nastąpi pierwsza. W niezbędnym zakresie dane osobowe będą
przechowywane w celach archiwizacyjnych.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz
Administratora usługi wsparcia jego bieżących działań, np. podmioty świadczące dla
nas usługi wsparcia IT, tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting
danych i usługi chmurowe, dostawcy usług poczty elektronicznej, firmy doradcze, z
którymi HiPP współpracuje, przewoźnicy, operatorzy pocztowi lub kurierzy, a także
spółki z grupy HiPP dla wewnętrznych celów administracyjnych oraz właściwe organy
państwowe w zakresie bezpośrednio wynikającym z przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji jest dobrowolne.
Niepodanie danych uniemożliwia kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
7. Dane przetwarzane nie będą podlegały profilowaniu, a wobec osób, których dane
dotyczą nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów
prawa, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych; prawo do ich sprostowania;
prawo żądania usunięcia danych osobowych; prawo żądania ograniczenia
przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w/w celach.
Powyższe prawa mogą być zrealizowane poprzez wysłanie wiadomości stosownej
treści na adres: odo@hipp.pl albo na adres siedziby HiPP (pocztą tradycyjną).
9. Niezależnie od powyższego, osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie
swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

