Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony
danych osobowych naszych pracowników, klientów, kontrahentów i partnerów. W
związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych
osobowych funkcjonujące w Universum.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych
jest Universum „Spółdzielnia Pracy” z siedzibą przy ulicy Woźnej 15a, 61-777 w
Poznaniu.
Administrator przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych
każdorazowo identyfikują cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określają
okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim:
•

ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub
działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit b),

•

ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany
jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit c),

•

ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora
(Art. 6 ust. 1 lit f),

•

na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu
przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie
retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w
ramach realizacji obowiązku informacyjnego.
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych
osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej
info@universum-poznan.com.pl. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

JEŻELI JESTEŚ NASZYM KLIENTEM
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:
•

zawarcia oraz realizacji zawartej umowy – podjęcia czynności niezbędnych
do realizacji usługi pochówku, ekshumacji lub kremacji oraz realizacji
obowiązków formalno-prawnych w imieniu Klienta (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

•

udzielania pełnomocnictw i upoważnień do reprezentowania Klienta oraz
pełnomocnictw wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c),

•

rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit c),

•

windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit f),

•

spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości (art. 6 ust. 1 lit c),

•

dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Większość danych podanych przez Klienta będzie przetwarzana przez czas realizacji
umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora
w obszarze księgowości lub do czasu przedawnienia roszczeń. Pewne dane związane
z

udzielanym

pełnomocnictwem

dla

Universum

oraz

oświadczeniem

o

dysponowaniu grobem mogą być przetwarzane przez okres 30 lat od zrealizowania
umowy.
Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane wykonawcom współpracującym z
Universum w zakresie realizacji usługi pochówku, ekshumacji lub kremacji,
dostawcom

systemów

teleinformatycznych,

kancelariom

prawnym,

firmom

doradczym oraz firmom zajmującym się niszczeniem dokumentów. Dane osobowe
mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych
przepisów prawa m.in. Urzędowi Stanu Cywilnego, Urzędowi Miasta, Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych.

JEŻELI JESTEŚ NASZYM DOSTAWCĄ
Dane osobowe Dostawcy i jego przedstawicieli przetwarzamy w celu:
•

zawarcia oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

•

zapewnienia komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

•

spełnienia wymagań prawnych nakładanych na Administratora m.in. w
obszarze księgowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

•

dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane osobowe Dostawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane przez czas
realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na
Administratora w obszarze księgowości lub do czasu przedawnienia roszczeń.
Dane

osobowe

mogą

teleinformatycznych,
odpowiedzialnym

za

zostać

przekazane

dostawcom

kancelariom

prawnym,

firmom

niszczenie

dokumentacji

oraz

systemów

doradczym,
partnerom,

z

firmom
którymi

współpracuje

Administrator.

Dane

osobowe

mogą

zostać

udostępnione

uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.

PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ
Zarówno Klienci jak i Dostawcy i ich przedstawiciele posiadają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Macie
Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w
zakresie ochrony danych osobowych gdy uznacie, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
W niniejszym materiale opisano główne cele, dla których przetwarzamy Państwa
dane osobowe. W przypadku, gdy macie Państwo pytania w zakresie ochrony
danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z Administratorem!

