I

Wprowadzenie

W celu zapewnienia Państwu prawa do prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych
przedstawiamy informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz
o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, że:

II

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Sulima, Grabowska, Sierzputowska Biuro
Patentów i Znaków Towarowych sp.k., z siedzibą w Warszawie (02-670), ul. Puławska 182, (dalej
„Administrator”), reprezentowana przez komplementariuszy:
p. Małgorzatę Grabowską i p. Iwonę Sierzputowską.
Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się w następujący sposób:
•
•
•

III

korespondencyjnie: Sulima, Grabowska, Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych
sp.k., skr. poczt. 6, 00-956 Warszawa 10
telefonicznie: tel.: 22 825 82 41, fax: 22 825 77 82
mailowo: sulima@sulima-patent.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych spółki (dalej “IOD”) jest p. Joanna Majewska-Poławska.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji
Państwa praw związanych z przetwarzaniem można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
wysyłając swoje zapytanie na adres e-mail: iodo@sulima-patent.pl lub korespondencyjnie na adres
Sulima, Grabowska, Sierzputowska Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.k., skr. Poczt. 6, 00-956
Warszawa 10 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
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IV

Cele i okresy przetwarzania

Cel przetwarzania
Podjęcie działań zmierzających do realizacji
zleceń lub zawarcia i realizacji umowy:

Wypełnienie ciążących
na nas obowiązków
prawnych wynikających,
w szczególności, ale nie
wyłącznie, z:

Ustalenie, dochodzenie
i obrona roszczeń

Odpowiedź na kierowane
do nas zapytania, w tym
na wszelkie zapytania
ofertowe

Podstawa prawna
artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO

Wyjaśnienie celu
W celu dokonywania w Państwa imieniu
zgłoszeń praw własności przemysłowej,
egzekwowania praw własności intelektualnej i prowadzenia postępowań przed organami i sądami krajowymi, unijnymi, międzynarodowymi i zagranicznymi.

artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO

W celu kontaktu z Państwa pracownikami
/ współpracownikami w związku z podejmowaniem czynności dotyczących zawarcia / realizacji umowy lub realizacji zlecenia.

artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z Ustawą z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
286)

W celu realizacji ustawowych obowiązków
rzeczników patentowych w związku
z prowadzonymi sprawami.

artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z Ustawą z dnia
11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 106)

W celu wystawiania faktur za realizację
naszych usług, prowadzenia księgowości
i sprawozdawczości finansowej.

artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z Ustawą z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1145)
artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z Ustawą z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1040)
artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO

W celu realizacji obowiązków związanych
z zawarciem umów i realizacją zleconych
zadań.

artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO

Okres przetwarzania
Do czasu zakończenia realizacji umowy lub do czasu zakończenia wszelkich czynności, które mogą wynikać z powierzonego zlecenia, a po tym czasie, w innych zgodnych
z prawem celach związanych z umową lub zleceniem,
przez okresy wskazane w obowiązujących przepisach
prawa. Następnie pozyskane we wskazanym celu dane
osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane
i zarchiwizowane.
Do czasu zakończenia realizacji umowy lub do czasu zakończenia wszelkich czynności, które mogą wynikać z powierzonego zlecenia, a po tym czasie, w innych zgodnych
z prawem celach związanych z umową lub zleceniem,
przez okresy wskazane w obowiązujących przepisach
prawa. Następnie pozyskane we wskazanym celu dane
osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane i zarchiwizowane.
Do czasu zakończenia realizacji umowy lub do czasu zakończenia wszelkich czynności, które mogą wynikać z powierzonego zlecenia, a po tym czasie, w innych zgodnych
z prawem celach związanych z umową lub zleceniem,
przez okresy wskazane w obowiązujących przepisach
prawa. Następnie pozyskane we wskazanym celu dane
osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane i zarchiwizowane.
Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących
przechowywania danych, wynikających z przepisów
prawa, w szczególności przechowywania dokumentów
księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym
wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).
Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy lub realizowanego zlecenia –
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu realizacji obowiązków związanych
z zatrudnieniem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obligującymi
do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj.
odpowiednio przez 50 lat lub przez 10 lat.

Przetwarzanie danych klientów
lub
kontrahentów i ich pracowników
/współpracowników w związku z
ustaleniem, dochodzeniem i obroną
roszczeń.
W celu podtrzymywania dobrych relacji z
obecnymi lub potencjalnymi klientami lub
kontrahentami, podejmowania czynności
zmierzających do zawarcia umów,
pozyskiwania
klientów,
wyjaśniania
wątpliwości i udzielania wszelkich
informacji osobom kierującym do nas
zapytania.

Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy lub realizowanego zlecenia –
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przez okres 3 miesięcy od zakończenia korespondencji,
za wyjątkiem sytuacji, w których dojdzie do zawarcia
umowy/przekazania nam zlecenia lub sytuacji, w której
wyniknie jakikolwiek spór pomiędzy nami a stroną
kierującą zapytanie (wówczas zastosowanie będą miały
punkty okresy wskazane powyżej).
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Dane osobowe są przez nas przetwarzane przez cały czas trwania relacji, której dotyczą, przez okresy
wskazane w odpowiednich ustawach i nie dłużej niż przez 10 lat po ustaniu nawiązanej relacji lub
zakończeniu wszelkich czynności, które mogą wynikać z powierzonego zlecenia lub zawartej umowy,
przy czym po 5 latach dane te zostają przeniesione do archiwum z dostępem tylko dla osób szczegółowo
upoważnionych i przechowywane są w celach dowodowych przez kolejne 5 lat.
Podanie danych, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowej realizacji
zleconych przez Państwa zadań lub nawiązania współpracy. Tym samym niepodanie danych skutkować
może niemożliwością nawiązania współpracy lub wykonania zlecenia.
Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie).
Nie prowadzimy również marketingu bezpośredniego.
Państwa dane nie są przekazywane innym podmiotom w celach marketingowych.
Wszelkie informacje dotyczące aktualnie prowadzonych rekrutacji oraz przetwarzania danych osobowych
w związku z prowadzeniem rekrutacji znajdą Państwo w naszych ogłoszeniach umieszczonych na
portalach: pracuj.pl, gumtree.pl i olx.pl oraz w zakładce Współpraca na naszej stronie. Informujemy, że
wszelkie CV przesłane na adres e-mail: sulima@sulima-patent.pl lub sulima@sulima-trademark.pl będą
usuwane bez odczytywania.
V

Kategorie danych

Przetwarzane przez nas kategorie danych osobowych to dane zwykłe, obejmujące dane osobowe
naszych klientów i kontrahentów oraz ich pracowników, pochodzące bezpośrednio od Państwa lub
przekazane w Państwa imieniu oraz wszelkie dane przekazane nam w toku prowadzonych spraw, a także
dane osobowe dotyczące naszych pracowników i współpracowników.
VI

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz krajowe
i zagraniczne podmioty wspomagające nas w prowadzonej przez nas działalności.
Odbiorcami, do których mogą zostać przekazane Państwa dane osobowe mogą być strony i uczestnicy
postępowań lub organy właściwe na mocy przepisów prawa do załatwienia spraw, które będą przez nas
prowadzone.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach prawa oraz organizacjom międzynarodowym i organom unijnym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i z umowami międzynarodowymi.
VII

Przekazywanie danych

Ze względu na charakter powierzonego nam przez Państwa zlecenia, otrzymane od Państwa dane
osobowe w niezbędnym zakresie mogą zostać przekazane również do innych podmiotów związanych ze
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sprawą, mających swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej lub w stosownych przypadkach, również
poza nią, o czym każdorazowo poinformujemy Państwa mailowo lub na życzenie w formie listownej.
VIII

Państwa uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdej osobie, której dane osobowe są przez nas
przetwarzane, przysługuje prawo:
•

dostępu do swoich danych (w tym otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania))
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub ich przeniesienia;

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie - w przypadku, kiedy podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w takim przypadku, jeżeli nie będą istniały
ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane te nie będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przestaniemy je przetwarzać.

W każdej sytuacji, w której uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane z naruszeniem
obowiązujących przepisów, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości w tym zakresie.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO.
IX

Zastrzeżenie zmiany

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych informacji dotyczących ochrony danych osobowych
poprzez opublikowanie nowych informacji na naszej stronie.
Z imienia:
SULIMA, GRABOWSKA, SIERZPUTOWSKA
Biuro Patentów i Znaków Towarowych sp.k.
Małgorzata Grabowska
Komplementariusz
Iwona Sierzputowska
Komplementariusz
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