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POWIADOMIENIE  OSÓB TRZECICH (DD:lub stron 

trzecich) O DANYCH W SYSTEMIE CRM  

 

 

 
 

Celem niniejszego powiadomienia jest informacja,  o tym  w jaki sposób gromadzimy, 

wykorzystujemy, udostępniamy oraz chronimy dane osobowe przekazane EnerSys lub jej 

jednostkom zależnym na całym świecie (zwanym dalej zbiorczo „EnerSys”, „Firma”,) przez 

osoby trzecie (dalej „Osoby Trzecie”) lub ich pracodawcę (dalej „Klient/Dostawca”) w naszym 

systemie Zarządzania relacjami z klientami (dalej „CRM”). Wszelkie inne pojęcia pisane wielką 

literą, ale nie zdefiniowane w niniejszym powiadomieniu, należy rozumieć zgodnie z 

Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 (dalej: „RODO”).  

Rozporządzenie RODO i zawarte w nim zasady ochrony danych i prywatności dotyczą tylko 

obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej, zlokalizowanych na terenie UE. 

 

EnerSys oraz jego w pełni kontrolowana jednostka zależna, EnerSys Delaware Inc., z siedzibą na 

2366 Bernville Road, Reading, PA 19605, jest administratorem twoich danych osobowych. 

 

1. Gromadzenie danych osobowych. 

 

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Osób Trzecich: 

o Imię i nazwisko; 

o Adres służbowy; 

o Służbowy numer/numery telefonu;  

o Służbowy adres/adresy e-mail. 
 

Powyższe dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Osób Trzecich tj od,  Dostawcy / Klienta 

którego zatrudniliśmy do świadczenia towarów i usług / na rzecz którego świadczymy towary i 

usługi. 

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych Osób Trzecich. 

 

Przetwarzamy dane osobowe Osób Trzecich, aby realizować nasze uzasadnione interesy 

biznesowe. W szczególności potrzebujemy danych osobowych, aby móc realizować nasze 

obowiązki wynikające z umowy z Klientem/Dostawcą. 

 

3. Przechowywanie danych. 

 

Przechowujemy dane osobowe Osób Trzecich tylko przez okres wymagany do wypełnienia 

naszych obowiązków wynikających z umowy z Klientem/Dostawcą. W chwili zakończenia lub 

wygaśnięcia umowy z Klientem/Dostawcą, usuniemy dane osobowe z naszych systemów. 
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4. Ujawnianie danych osobowych. 

 

W zależności od charakteru umowy z Klientem/Dostawcą, możemy mieć obowiązek przesłania lub 

ujawnienia danych osobowych: 

o innym spółkom lub jednostkom EnerSys; 

o innym usługodawcom, którzy świadczą usługi na rzecz EnerSys; 

o upoważnionym organom władzy, zgodnie z obowiązującym prawem; oraz 

o związkom zawodowym, gdy jest to wymagane przez prawo. 
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5. Przesyłanie danych za granicę. 

 

Może zaistnieć konieczność przesłania danych osobowych Osób Trzecich poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (dalej „EOG”), w tym do państw, które nie zapewniają takiego samego poziomu 

ochrony danych osobowych co EOG, na przykład do Stanów Zjednoczonych. Wdrożyliśmy 

odpowiednie mechanizmy zabezpieczające przesyłane przez nas dane osobowe, na przykład pod 

postacią umów regulujących przesyłanie danych, zawierane z odbiorcami tychże danych. Dbamy 

także, aby przesyłanie danych osobowych poza EOG odbywało się zgodnie z postanowieniami 

RODO, w tym między innymi poprzez potwierdzenie, że odbiorca posiada certyfikat Privacy 

Shield albo umowa między EnerSys a odbiorcą zawiera odpowiednie klauzule. 
 

Aby dowiedzieć się więcej o mechanizmach zabezpieczających stosowanych przez EnerSys 

podczas przesyłania danych osobowych za granicę lub aby uzyskać kopię tychże danych, należy 

kontaktować się z EnerSys pod adresem: legal@enersys.com. Wszystkie wnioski będą 

rozpatrywane zgodnie z lokalnymi przepisami oraz naszymi politykami i procedurami. 

 

6. Korzystanie z przysługujących praw. 

 

Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawienia i usunięcia, 

do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do ograniczenia dostępu do tychże 

danych. Możesz także mieć prawo do: otrzymania kopii swoich danych osobowych w formacie 

czytelnym dla urządzeń cyfrowych; do przesłania danych osobowych do innego podmiotu; oraz 

prawo do niepodlegania automatycznym procesom, takim jak profilowanie. W trosce o 

bezpieczeństwo możemy prosić o podanie dodatkowych informacji, aby potwierdzić twoją 

tożsamość, zanim zostaną one ujawnione. 

 

7. Specjalista ds. poufności danych osobowych. 

 

Aby skorzystać z przysługujących praw związanych z danymi osobowymi oraz aby przekazać 

pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, należy 

skontaktować się z naszym specjalistą ds. poufności danych osobowych lub z naszym Działem 

prawnym e-mailowo pod adresem: legal@enersys.com lub korespondencyjnie pod adresem: 2366 

Bernville Road, Reading PA 19605. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane zgodnie z lokalnymi 

przepisami oraz naszymi politykami i procedurami. 

 

8. Skontaktuj się z nami. 

 

Jeśli sądzisz, że twoje wątpliwości nie zostały rozwiane w wyczerpujący sposób albo uważasz, że 

twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO, skontaktuj się z nami. Procesy opisane 

w niniejszym powiadomieniu stanowią uzupełnienie wszelkich innych metod i procesów 

rozwiązywania sporów, które mogą być oferowane przez EnerSys lub które mogą być dostępna na 

mocy lokalnych przepisów, w tym prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego w twoim 

kraju. 
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