Tytuł
Polityka prywatności –
Regulacje o Ochronie
Danych Osobowych

Wersja
A

ID

Data
2018-05-25

Strona
1(1)

Radscan gromadzi i przetwarza dane osobowe obecnych i potencjalnych klientów oraz
dostawców.

Dlaczego Radscan przetwarza dane osobowe?
Firma Radscan gromadzi i przetwarza dane osobowe klienta lub dostawcy w celu realizacji
bieżących umów oraz ułatwienia przygotowania ofert i zamówień.
Dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania i płacenia faktur, posiadania poprawnych
danych kontaktowych w okresach obowiązywania umów i między nimi oraz w celu
przestrzegania ustawy o rachunkowości.
Podstawą prawną, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych przez firmę Radscan
jest Obowiązek Prawny dotyczący dokumentów związanych z rachunkowością, Umowa, którą
zawarliśmy lub zawrzemy z dostawcą lub klientem, oraz Prawnie Uzasadniony Interes w
okresie między kontraktami.

Jakie dane osobowe przetwarza Radscan?
Radscan przetwarza dane kontaktowe klientów i dostawców, tj. imię i nazwisko, numer
telefonu i adres e-mail. Oprócz tego, co dwa lata przeprowadza się ankiety wśród klientów,
które są przechowywane na firmowym serwerze. Dokumenty, w których może pojawić się
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wypełnienie ankiety, są przechowywane w taki
sposób, aby dostęp do nich miał wyłącznie zespół zarządzający Radscan.

W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?
Dane są przetwarzane i przechowywane tak, by nie dostały się w niepowołane ręce. Są
przechowywane głównie w Outlooku i telefonach komórkowych pracowników. Telefony i
komputery są chronione hasłami i nie są pozostawione bez opieki.
W niektórych przypadkach dane osobowe są przechowywane w dokumentacji projektu, tak
jak np. nazwy i adresy e-mail w protokołach. Dokumenty te są przechowywane na naszym
serwerze i są dostępne tylko dla pracowników Radscan i chronione przez zapory (firewall) i
hasła.

Jak długo firma Radscan przechowuje dane osobowe?
Ponieważ nasze relacje biznesowe z klientami i dostawcami są okresowe, i w niektórych
przypadkach może nastąpić dłuższa przerwa między kontraktami, informacje kontaktowe są
również przechowywane w czasie między umowami. Dane osobowe są jednak nieustannie
analizowane i aktualizowane w celu zapewnienia ich poprawności i trafności.
Każdy z naszych klientów i dostawców, jako osoba prywatna, może w dowolnej chwili
skontaktować się z Radscan i poprosić o usunięcie jego danych z naszych rejestrów lub
uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat danych, które przetwarzamy.
Najwygodniej to zrobić, wysyłając wiadomość e-mail na adres radscan@radscan.se lub
dzwoniąc do Dyrektor Generalnej Heleny Roos +46 705 933 473 lub Dyrektora Andrzeja
Nowickiego +48 694 410 774.

