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Informacja o ochronie danych w Omya
Omya International AG („Omya”) zbiera dotyczące Pana/Pani dane osobowe. W roli administratora
danych Omya przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z przepisami szwajcarskiej ustawy o
ochronie danych („DPA”) oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), z
każdorazowymi zmianami (łącznie zwanych „Rozporządzenie”). Niniejsza Informacja o ochronie
danych („Informacja”) stanowi wyjaśnienie tego, w jaki sposób wykorzystujemy Pana/Pani dane
osobowe zbierane przez nas.
1.

Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

„Dane Osobowe” to dowolnego rodzaju informacje związane z Panem/Panią osobiście lub informacje,
które możemy z Panem/Panią w inny sposób skojarzyć. Do Danych Osobowych, które zbieramy,
należą Pana/Pani imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu, nazwa firmy,
stanowisko pracy i powiązania biznesowe.
2.

W jaki sposób zbieramy Pana/Pani Dane Osobowe?

Zbieramy Dane Osobowe, które nam Pan/Pani dobrowolnie przekaże, na przykład gdy (i) skontaktuje
się Pan/Pani z nami przez e-mail, formularze kontaktowe na naszej stronie lub inną drogą, (ii) gdy
zapisze się Pan/Pani do naszego newslettera lub poprosi nas o wysyłanie newslettera albo innych
materiałów (marketingowych), (iii) gdy zgłosi Pan/Pani chęć uczestnictwa w wydarzeniu oraz (iv) gdy
weźmie Pan/Pani udział w dyskusjach biznesowych podczas wydarzenia.
W niektórych przypadkach uzupełniamy Pana/Pani Dane Osobowe informacjami pozyskanymi z
innych źródeł, w tym wyszukiwań w ogólnie dostępnych wyszukiwarkach internetowych, newsletterów
branżowych, mediów społecznościowych oraz strony internetowej Państwa pracodawcy, w celu
potwierdzenia Pana/Pani obecnego stanowiska zawodowego.
3.

W jaki sposób wykorzystujemy Pana/Pani Dane Osobowe?

Wykorzystujemy Dane Osobowe, które zbieramy, w celach komunikacyjnych i biznesowych, między
innymi do: (i) wysyłania newsletterów lub innych materiałów marketingowych oraz (ii) do utrzymywania
naszej listy kontaktów.
(i)
Prosimy zwrócić uwagę, że Omya jest częścią międzynarodowej grupy spółek, w której pewne
usługi są świadczone w sposób scentralizowany przez jeden lub więcej podmiotów stowarzyszonych
dla całej grupy lub jej części (www.omya.com). Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do
przekazywania podmiotom stowarzyszonym bezpośrednio lub pośrednio z Omya Danych Osobowych
w celach opisanych w niniejszej Informacji. W każdym przypadku gdy przekazujemy Dane Osobowe
podmiotom stowarzyszonym, żądamy, aby zobowiązały się przetwarzać Dane Osobowe tylko w
sposób zgodny z niniejszą Informacją.
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(ii)
Gdy zajdzie taka potrzeba, przekazujemy również Dane Osobowe stronom trzecim, które
dostarczają nam usług w dowolnym celu wymienionym w niniejszej Informacji (zwanym „Dostawcy
Usług”). Do Dostawców Usług należą dostawcy usług informatycznych i technicznych, usług
przetwarzania w chmurze, usług obsługi klienta i usług finansowych. W każdym przypadku gdy
przekazujemy Dane Osobowe Dostawcom Usług, żądamy, aby przetwarzali otrzymane od nas Dane
Osobowe jedynie w naszych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami oraz aby stosowali środki
techniczne i organizacyjne mające chronić Dane Osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych,
utratą, kradzieżą, modyfikacją i wykorzystaniem, stosownie do stopnia poufności przetwarzanych
Danych Osobowych.
Akceptując założenia niniejszej Informacji, udziela nam Pan/Pani wyraźnie upoważnienia do
przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych oraz przekazywania ich podmiotom stowarzyszonym z
grupą Omya i jej Dostawcom Usług z siedzibą zarówno w Szwajcarii i Europejskim Obszarze
Gospodarczym, jak też poza nimi, wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Informacji.
4.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa Dane Osobowe?

Jak określono powyżej, przetwarzamy Pana/Pani Dane Osobowe w celach komunikacyjnych.
Opieramy się na naszych uzasadnionych interesach związanych z utrzymywaniem z Panem/Panią
relacji biznesowych i informowaniem Pana/Pani w ramach budowania kontaktów biznesowych o
działaniach podejmowanych i wydarzeniach organizowanych przez Omya. Utrzymujemy, że nasze
uzasadnione interesy pozostają w zgodzie z Rozporządzeniem oraz Pana/Pani prawami i
wolnościami.
5.

Jak długo przechowujemy Pana/Pani Dane Osobowe?

Pana/Pani Dane Osobowe są przechowywane w celach określonych powyżej tak długo jak pozostaje
Pan/Pani z nami w kontakcie biznesowym. Może Pan/Pani zrezygnować w każdej chwili z
otrzymywania wiadomości i zaproszeń od Omya. W razie rezygnacji przestaniemy wysyłać Panu/Pani
wiadomości i zaproszenia w wyżej wspomnianej formie.
6.

Bezpieczeństwo danych

Omya wprowadziła stosowne techniczne i organizacyjne środki ochrony, aby pomóc zabezpieczać
Pana/Pani Dane Osobowe przed utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych.
7.

Pana/Pani prawa

Ma Pan/Pani prawo wiedzieć, jakie dane dotyczące Pana/Pani przetwarzamy, oraz zażądać ich kopii.
Ma Pan/Pani również prawo zażądać korekty nieprawidłowych Danych Osobowych dotyczących
Pana/Pani oraz w niektórych przypadkach zażądać usunięcia przez nas Pana/Pani Danych
Osobowych. Może Pan/Pani również sprzeciwić się przetwarzaniu niektórych Danych Osobowych
dotyczących Pana/Pani oraz zażądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych.
Prosimy zauważyć, że ograniczenie lub usunięcie Pana/Pani danych osobowych może uniemożliwić
nam wysyłanie Panu/Pani wyżej wymienionych wiadomości i zaproszeń. Ma Pan/Pani również prawo
do otrzymania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego.
8.

W jaki sposób można skontaktować się z nami?
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Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące przetwarzania przez nas Pana/Pani Danych Osobowych,
prosimy o kontakt pod adresem e-mail: regulatory@omya.com.
9.

Zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Informacji o ochronie danych w
dowolnym momencie. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie www.omya.com.
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