Od naszych klientów otrzymujemy dane kontaktowe osób, którym mamy dostarczyć egzemplarze
sygnalne lub, którym mamy wydać poszczególne partie gotowych produktów (rozdzielniki wysyłki).
Informacja ta jest przeznaczona dla osób którym dostarczamy egzemplarze sygnalne lub którym
wydajemy gotowe produkty (np. wskazanym w rozdzielnikach wysyłki), których dane osobowe
przetwarzamy. Podajemy zwarte poniżej informacje, gdyż działamy zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 („RODO”).
1. Rodzaje Twoich danych osobowych, które przetwarzamy
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, miejsce wykonywania
pracy (adres).
2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest LSC Communications Europe Sp. z o.o. (ul.
Obrońców Modlina 11, 30-733 Kraków, Polska). Szczegółowe dane kontaktowe znajdziesz na naszej
stronie internetowej: https://europe.lsccom.com/en/contact-us/. Stworzyliśmy również specjalny
adres e-mail, na który możesz wysyłać swoje zapytania itp. w sprawach związanych z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych: dpo@lsccom.com.
3. Jak się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych?
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować wysyłając list na adres:
ul. Obrońców Modlina 11, 30-733 Kraków, Polska (dopisując na kopercie „do rąk Inspektora Ochrony
Danych”) albo maila na adres e-mail: dpo@lsccom.com.
4. Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od naszego klienta. Z jakiegoś powodu nasz klient wskazał Ciebie,
jako osobę, która ma otrzymywać egzemplarze sygnalne lub odbierać gotowe produkty (np. jesteś
jego pracownikiem albo pracujesz w magazynie, do którego mamy dostarczyć gotowe produkty
wyprodukowane przez nas dla klienta).
5. Po co nam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:


Dostarczania wybranych egzemplarzy gotowego produktu (tzw. egzemplarzy sygnalnych).
Robimy to, aby wykonać nasz obowiązek w stosunku do klienta, który jest Twoim
pracodawcą lub z innego powodu, chce abyś otrzymał egzemplarze sygnalne. Działamy,
zatem w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (Art.
6 ust. 1 lit. (f) RODO).



Wydawania gotowych produktów zgodnie z otrzymanymi od klientów rozdzielnikami
wysyłki, w tym do potwierdzania z Tobą dokładnej daty i godziny wydania takich
produktów. Robimy to, aby wykonać nasz obowiązek w stosunku do klienta, który jest
Twoim pracodawcą lub z innego powodu, chce abyś odebrał gotowe produkty. Działamy,
zatem w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas (Art.
6 ust. 1 lit. (f) RODO).

Twoje dane osobowe otrzymujemy w postaci elektronicznej (np. pliki PDF albo w innym formacie).
Wprowadzamy je do naszych systemów IT, za pomocą których np. tworzymy e-Rozdzielniki lub e-WZ.
6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
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Nie tylko my przetwarzamy Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe udostępniamy różnym
grupom odbiorców, przy czym tylko wtedy, gdy ma to związek z dostarczeniem egzemplarzy
sygnalnych lub wydaniem gotowych produktów. Twoje dane osobowe udostępniamy np. naszym
podwykonawcom, w tym innym spółkom z naszej Grupy, kurierom, przewoźnikom (w tym
kierowcom).
7. Korzystamy z usług Google Cloud oraz z innych usług w chmurze. Jakie to ma znaczenie dla
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
W bieżącej działalności korzystamy z usług Google Cloud (Gmail, Google Drive) oraz z innych usług w
chmurze. To oznacza, iż Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez nas do państw trzecich,
to jest poza UE i EOG. W celu ich zabezpieczenia stosujemy tzw. standardowe klauzule umowne.
Niektóre organizacje z USA, z którymi współpracujemy mogą również korzystać z tzw. Privacy Shield.
Szczegółowe informacje na ten temat, znajdziesz na naszej stronie internetowej:
https://europe.lsccom.com/en/home/, w specjalnej zakładce dotyczącej RODO.
8. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy przez 3 miesiące od momentu dostarczenia egzemplarzy
sygnalnych lub wydania gotowych produktów. Może być jednak tak, iż mamy dostarczać Ci
egzemplarze sygnalne lub wydawać Ci gotowe produkty wielokrotnie. Wówczas będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały ten okres i przez okres 3 miesięcy po jego upływie. W
przypadku, gdy Twoje dane osobowe znajdą się w dowodach księgowych dotyczących naszych umów
handlowych z klientem (np. w dokumencie WZ albo w liście przewozowym), Twoje dane osobowe
przetwarzamy przez 5 lat. Okres ten biegnie od pierwszego dnia roku następującego po roku, w
którym nasza umowa z klientem została wykonana albo, w którym wygasła.
9. Kiedy możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Tam, gdzie przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wynikających z naszych prawnie
uzasadnionych interesów, masz prawo w każdym czasie sprzeciwić się wobec przetwarzania przez nas
Twoich danych osobowych, ale nie zawsze. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy zaistnieje szczególna
sytuacja dotycząca Ciebie. My możemy również wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy, aby
dalej przetwarzać Twoje dane osobowe lub robić to w związku z dochodzeniem praw, obroną.
10. Jakie masz inne prawa wynikające z RODO?
Przede wszystkim możesz żądać od nas abyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe (czyli masz
tzw. prawo do bycia zapomnianym). Z prawa tego możesz skorzystać w przypadkach opisanych w
RODO, np. gdy nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów, w których je
przetwarzaliśmy.
Masz również:


Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, że
przetwarzamy Twoje dane osobowe, dostępu do nich oraz otrzymania od nas określonych
informacji związanych z ich przetwarzaniem.



Prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, jeżeli są one
nieprawidłowe lub ich uzupełnienia, gdy Twoje dane osobowe są niekompletne.



Prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach
opisanych w RODO (np. gdy zakwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich
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danych osobowych).


Prawo żądania od nas, abyśmy zapisali Twoje dane osobowe w pliku, w powszechnie
dostępnym formacie (np. .docx), w ustrukturyzowany sposób, i przesłali je wskazanemu
przez Ciebie administratorowi, ale tylko wtedy, gdybyśmy np. przetwarzali Twoje dane
osobowe na podstawie Twojej zgody i robili to w sposób zautomatyzowany.



Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo innego
właściwego organu nadzorczego, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe
niezgodnie z prawem.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prześlij nam maila na adres e-mail, o którym
pisaliśmy powyżej, o treści, która pozwoli nam ustalić czego od nas oczekujesz.
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