Information för Motparter och personer som representerar Motparter till företaget INVESTLAND Sp. Z o.o. med säte
i Korczyna, ul. Trębacka 11A 38-420 Korczyna, Polen

1. Investland sp. z o.o. med säte i Korczyna, ul. Trębacka 11A, 38-420 Korczyna, Polen (härefter benämnd Bolag)
är Personuppgiftsansvarig för personer som uppträder i egenskap av: a. motparter som är parter i avtal ingångna med
Investland Sp. z. o.o. (fysiska personer, fysiska personer som är egenföretagare, fysiska personer som driver
näringsverksamhet i form av civilrättsliga bolag), b. personer som representerar motparter, c. personer som utsågs av
motparter för kontakt och genomförandet av avtal (t.ex. projekt-, monteringsgrupper) ingångna med Investland Sp. z o.o.
2. Angående skydd av personuppgifter samt utövning av rättigheter som avser detta skydd kan den personansvarige
kontaktas via elektronisk post på adressen investland@investland.pl, samt via vanlig post på Bolagets adress.
3. Personuppgifter av personer som nämns i p. 1, beroende på det i vilken egenskap de uppträder, kan behandlas
för nedanstående ändamål och i enlighet med nedanstående rättsliga grunder:
a.

ingående och genomförande av avtal (rättslig grund för databehandling: artikel 6.1 b i GDPR),

b.

hantering av korrespondens, inklusive löpande kommunikation avseende ingående och genomförande av
avtal (rättslig grund för databehandling: artikel 6.1 f i GDPR),

c.

behandling av reklamationer som gäller de ingångna avtalen (artikel 6.1 b i GDPR),

d.

behandling och indrivning av fordringar, försvar mot fordringar och tvistlösning utanför domstol, vilket är
Bolagets legitima intresse (rättslig grund för databehandling: artikel 6.1 f i GDPR),

e.

genomförande av statistiska analyser, vilket är Bolagets legitima intresse (rättslig grund för
databehandling: artikel 6.1 f i GDPR),

f.

tillämpning av lagkrav inom skatte- och redovisningsregler, särskilt de som anges i bestämmelserna i de
polska lagarna: lagen av den 11 mars 2004 om mervärdesskatt (moms), lagen av den 15 februari 1992 om
inkomstskatt för juridiska personer och lagen av den 29 september 1994 om redovisning (rättslig grund för
databehandling: artikel 6.1 c i GDPR),

g.

lagring av uppgifter för arkiveringsändamål och för att visa att Bolaget fullgör rättsliga skyldigheter som
åligger det, vilket är dess legitima intresse (rättslig grund för databehandling: artikel 6.1 f i GDPR),

h.

genomförande av aktiviteter i form av direktmarknadsföring, vilket är Bolagets legitima intresse (artikel
6.1 f i GDPR),

i.

utskick av handelsinformation på elektronisk väg – om personen har lämnat sitt samtycke till att ta emot
handelsinformation skickad på elektronisk väg till en angiven e-postadress,

j.

marknadskommunikation med användning av teleterminalutrustning (t.ex. telefon) och automatiska
uppringningssystem – om personen har lämnat ett separat samtycke till att ta emot denna typ av
information på det angivna telefonnumret.

4. Personuppgifter får lämnas ut till nedanstående parter:
a.

parter som stöder Bolaget inom hantering av tekniska och IT-frågor (inklusive tillhandahållande,
implementering och service av programvaror och IT-utrustning, webbhotelltjänster och liknande),

b.

juristbyråer som betjänar Bolaget samt parter som tillhandahåller inkassotjänster,

c.

parter som tillhandahåller konsult-, revisions- samt rådgivningstjänster för Bolaget, d. offentliga
myndigheter i enlighet med deras befogenheter.

5. Bolaget överför inte personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
6. Personuppgifter kommer att förvaras av Bolaget under de ingångna avtalens genomförandeperiod och tills
betalning har reglerats korrekt, och dessutom:
a.

tills preskriptionstid löper ut för potentiella fordringar som härrör från de ovannämnda avtalen,

b.

under den tid som krävs för att driva specifika fordringar i samband med de ingångna avtalen som nämns
ovan,

c.

under tid för fullgörandet av skyldigheter som följer av lagbestämmelser, särskilt inom skatte- och
redovisningsregler, t.ex. skyldigheter för lagring av dokumentation i enlighet med kraven i artikel 74 i den
polska lagen av den 29 september 1994 om redovisning,

d.

under den tid som är nödvändig för Bolaget att dokumentera inför offentliga förvaltningsorgan, inklusive
ett tillsynsorgan för persondataskydd, att dess rättsliga skyldigheter är korrekt fullgjorda,

e.

för arkiveringsändamål när det gäller korrespondenshistoriken och svaren på de frågor som har lämnats in –
under högst tre år efter att uppgifterna har samlats,

f.

för direktmarknadsföring – tills invändning mot databehandling görs eller tills uppgifterna har blivit
föråldrade,

g.

för utskick av handelsinformation via elektronisk post – tills samtycke till genomförandet av detta har
återkallats eller tills uppgifterna har blivit föråldrade,

h.

för marknadskommunikation med användning av teleterminalutrustning (t.ex. telefon) och automatiska
uppringningssystem – tills samtycke till genomförandet av detta har återkallats eller tills uppgifterna har
blivit föråldrade.

7. Den registrerade har rätt att: begära tillgång till, rättelse, radering av personuppgifter eller begränsning av
behandling, utnyttja rätten till dataportabilitet samt invända mot behandling av personuppgifter, på de villkor och i de fall
som föreskrivs i GDPR-bestämmelserna.

8. Om Bolaget behandlar personuppgifter för att genomföra legitima intressen (se ovan), informerar vi den
registrerade om dennes rätt att invända mot behandlingen av uppgifter av skäl relaterade till en särskilt situation, och
dessutom om rätten att invända när som helst i händelse av databehandling för direktmarknadsföring.
9. Vid behandling av personuppgifter baserad på ett inlämnat samtycke, informerar vi den registrerade om rätten att
när som helst återkalla sitt samtycke utan angivande av skäl, vilket dock inte kommer att påverka efterlevnaden av den
databehandling som ägde rum innan samtycket återkallades.
10. Vi informerar att den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål om behandling av personuppgifter till ett
tillsynsorgan som är Ordförande för den polska byrån för personuppgiftsskydd [Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych].
11. Att lämna personuppgifter i syfte:
a.

att genomföra avtalet är frivilligt, men krävs för att avtalet skulle kunna ingås; underlåtenhet att lämna
uppgifter kan leda till att avtalet inte kan ingås eller genomföras korrekt,

b.

att behandla reklamationer, driva eventuella fordringar är frivilligt, men krävs för att Bolaget skulle kunna
behandla den eventuella reklamationen eller driva fordringar,

c.

i syften som följer av lagbestämmelser – är obligatoriskt på grundval av de citerade lagbestämmelserna,

d.

i andra fall är detta frivilligt.

