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Szanowni Państwo, 

W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: 

Rozporządzenie lub RODO) wprowadza istotne zmiany w zakresie problematyki Perlan 

Technologies Polska Sp. z o.o.: 

Informuje, że Państwa dane będą w następujący sposób przewarzane (obowiązek 

informacyjny): 

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące dane:  

a. dane identyfikacyjne - imię, nazwisko, podmiot gospodarczy; 

b. dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej; 

c. dane korespondencyjne – adres podmiotu gospodarczego. 

2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Perlan Technologies 

Polska sp. z o.o („Perlan”) z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 

KRS: 0000022376, NIP 526-23-69-186. 

3) Cele i podstawa przetwarzania: 

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach: 

a. przyjęcia i realizacji zamówienia (art.6, ust 1 lit.b RODO); 

b. informowania drogą elektroniczną lub/i telefoniczną o naszej aktualnej ofercie 

(m.in. przesyłanie newslettera, oferty handlowej, informacji o akcjach 

promocyjnych, informacji o dostępnościach produktów i eventach (art. 6, ust. 

1 lit.a RODO); 

c. udokumentowanie złożonego zamówienia i jego rozliczenia, na podstawie 

wymogów prawa (art.6 ust 1 lit. c RODO); 

d. wewnętrznych celów administracyjnych (art.6 ust. 1 lit. f RODO); 

e. archiwalnych będącym realizacją naszego prawnego uzasadnionego interesu 

zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 

(art.6 ust. 1 lit. f RODO); 

f. rozpatrywania reklamacji w przypadku ich wniesienia (art. 6 ust. 1 lit. b ROD) 

g. prowadzenia badań satysfakcji klienta z jakości oferowanych usług (art. 6, ust. 

1 lit.a RODO). 

4) Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

5) Odbiorcy danych: Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy współpracujące  

z Perlan w zakresie usług IT, księgowych, audytorskich kancelarie prawne,, firmy 

kurierskie, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz Agilent 

Technologies International Sàrl. 
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6) Okres Przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę przetwarzane będą do 

momentu aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę. Dane przetwarzane 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Perlan będą przewarzane do momentu 

wypełnienia uzasadnionych interesów Perlan, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, 

w którym doszło do zrealizowania umowy. 

7) Prawo do dostępu, sprzeciwu, skargi: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści 
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenie danych, jak również 
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wysyłając stosowne oświadczenie 
na adres: klient@perlan.com.pl oraz prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego 
organu nadzorczego.  
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