INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ COCA-COLA HBC POLSKA SP. Z O.O. DANYCH OSOBOWYCH
GROMADZONYCH W CELU NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z POTENCJALNYMI KLIENTAMI
Realizując wymogi Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej „RODO” oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości zasad przetwarzania Państwa danych, poniżej
przedstawiamy informacje o tym jak Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:
a. potencjalnych klientów prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne (indywidualnych
przedsiębiorców),
b. osób fizycznych reprezentujących potencjalnych klientów Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. (niezależnie
od tego, czy taki potencjalny klient jest osobą fizyczną, czy prawną), w tym ich pełnomocników,
pracowników i współpracowników.
1. Administrator danych
Administratorem w odniesieniu do w/w danych osobowych (dalej jako „Dane Osobowe”) jest Coca-Cola HBC Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16; 02-092 Warszawa (dalej jako „Administrator” lub
„CCHBC”). Z CCHBC można kontaktować się na wyżej wskazany adres siedziby lub za pośrednictwem naszego
Inspektora Ochrony Danych na adres: DataProtectionOffice@cchellenic.com.
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane przez CCHBC na potrzeby podjęcia decyzji o nawiązaniu współpracy z potencjalnym
klientem, co stanowi prawnie uzasadniony interes CCHBC (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w
szczególności w celach kontaktowych oraz w celu oceny potencjału sprzedażowego potencjalnego klienta, jak również
ewentualnego poziomu niezbędnych inwestycji po stronie CCHBC.
3. Kategorie przetwarzanych Danych Osobowych
Poniżej wskazano zakres Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane przez CCHBC w powyższych celach.
Potencjalni klienci (osoby fizyczne):
Osoby reprezentujące:
dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa, adres dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane służbowe
prowadzenia działalności, NIP, REGON), dane (stanowisko, miejsce pracy), dane kontaktowe (numer
kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, adres strony telefonu lub adres e-mail)
internetowej), potencjał sprzedażowy (ocena klienta
pod kątem wielkości potencjalnego obrotu z CCHBC)
4. Zasady gromadzenia Danych Osobowych
CCHBC może pozyskiwać Dane Osobowe potencjalnych klientów bezpośrednio od tych osób lub z zewnętrznych źródeł
informacji jak np. publiczne rejestry, publicznie dostępne strony internetowe. Potencjalny klient zainteresowany
współpracą może przekazać CCHBC także dane właściwej do kontaktu osoby, która będzie go reprezentowała w
kontaktach z CCHBC. W takim przypadku potencjalny klient jest odpowiedzialny za poinformowanie takiej osoby o
planowanym udostępnieniu jej danych do CCHBC oraz o zakresie i powodach tego udostępnienia. Osoba reprezentująca
może także sama przekazać swoje Dane Osobowe przedstawicielowi CCHBC. Podanie Danych Osobowych jest
dobrowolne. Odmowa podania danych może jednak uniemożliwić kontakt lub nawiązanie współpracy.
5. Odbiorcy Danych Osobowych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy oraz usługodawcy CCHBC, w przypadku których
istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania lub świadczone usługi (np. dostawcy narzędzi IT,
firmy consultingowe, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych w imieniu CCHBC).
6. Okres przetwarzania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez rok od czasu pozyskania, jeżeli w tym czasie nie dojdzie do
nawiązania współpracy z potencjalnym klientem.
7. Prawa osób, których dotyczą Dane Osobowe
Osoba, której Dane Osobowe dotyczą może skorzystać wobec CCHBC z prawa do żądania dostępu lub sprostowania
swoich Danych Osobowych (zgodnie z art. 15 i 16 RODO), prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w
sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO, prawa do żądania usunięcia Danych Osobowych zgodnie z art. 17
RODO („prawo do bycia zapomnianym”) lub prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
Administrator może pozostawić w swoich zasobach dane osoby występującej z wnioskiem lub żądaniem w zakresie
niezbędnym do udokumentowania, iż ich rozpatrzenie odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Dane te będą
przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Ponadto, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez CCHBC
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

