INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla osób reprezentujących kontrahentów BP
I.
Administrator danych
Administratorem Pani/a danych osobowych jest BP Europa SE z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, działająca
na terenie Polski przez zarejestrowany oddział BP EUROPA SE Oddział w Polsce, z siedzibą w Krakowie,
przy ul. Jasnogórskiej 1 (dalej: BP). Kontakt z administratorem jest możliwy drogą mailową pod adresem:
dane@bp.com.
II. Gromadzenie danych
Pani/a dane osobowe (imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) zostały pozyskane przez BP:
a) bezpośrednio od Pani/a (w przypadku gdy jest Pan/i przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność
gospodarczą) albo od Pani/a pracodawcy / mocodawcy / leasingodawcy jako kontrahenta BP (dalej: Kontrahent)
albo
b) od innego kontrahenta BP w celu zawarcia umowy współpracy z BP.
III. Cele przetwarzania danych osobowych
BP przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z zawarciem lub realizacją umowy między BP
a Kontrahentem BP, reprezentowanym przez Panią/a.
Jeżeli będzie to konieczne Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez BP dla celów innych niż wskazane wyżej,
w szczególności:
a) w celach związanych z wypełnieniem obowiązku wewnętrznego raportowania w ramach grupy BP, w tym
sprawozdawczości zarządczej oraz realizowania wspólnej strategii współpracy z dostawcami i kontrahentami
BP;
b) w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego i bezpieczeństwa informacji w BP,
w tym w szczególności w zakresie monitoringu komunikacji elektronicznej, zarządzania dostępem i obsługą
do urządzeń BP (w tym urządzeń mobilnych);
c) w celach zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego BP w tym ochrony biur BP oraz stacji paliw BP,
w szczególności poprzez prowadzony monitoring wizyjny oraz ewidencjonowanie wejść i wyjść do biur BP;
d) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem wewnętrznej ewidencji
wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do
przeciwdziałania nadużyciom lub wykorzystywaniu działalności BP dla celów przestępczych;
e) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie w celu dochodzenia roszczeń przysługujących BP w związku
z zawarciem i realizacją umowy z Kontrahentem BP oraz obrony przed roszczeniami, a także w celach
związanych z prowadzeniem postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych
postępowań.
IV. Podstawa prawna przetwarzania
Dane będą przetwarzane na podstawie umowy (w przypadku osób, które są stroną umowy z BP - art. 6 ust. 1 lit. a.
RODO) a także ponieważ jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez BP, określonych w części III (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Pani/a dane osobowe mogą być
przetwarzane przez Administratora w innych celach niż określone powyżej, jeżeli Administrator będzie miał inną
podstawę do przetwarzania danych.
V. Obowiązek podania danych osobowych
Jeżeli dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/a, podanie danych osobowych jest warunkiem
nawiązania kontaktu w celu zawarcia i realizacji umowy między BP a kontrahentem BP.
VI. Informacje o odbiorcach lub o kategoriach odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie będą udostępniane:
a) podmiotom powiązanym z BP w ramach grupy BP w związku z realizacją obowiązków raportowania
wewnętrznego i sprawozdawczości lub prowadzenia wspólnej strategii współpracy z dostawcami i
Kontrahentami BP;
b) podmiotom współpracującym z BP w związku z nawiązaniem lub realizacją umów pomiędzy BP a kontrahentem
BP;
c) podmiotom, którym BP, może zlecić świadczenie usług w związku z realizacją celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów BP (tzw. podmioty przetwarzające); w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa
informatycznego i bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa fizycznego BP w BP;
d) przyszłym nabywcom podmiotów powiązanych z grupą BP lub ich części;
e) na wniosek złożony przez podmioty trzecie (w szczególności organy administracji państwowej, podmioty
realizujące zadania publiczne oraz organy wymiaru sprawiedliwości), uprawnione do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że BP będzie zobowiązane do ujawnienia
danych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą odpłatnie udostępniane przez BP
podmiotom trzecim.
VII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(„EOG”)
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(Państwa trzecie). Jeżeli dana są udostępniane w ramach Grupy BP, odbywa się to na podstawie kompleksowego i
globalnego mechanizu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczegóności
Standardowe Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że Pani/Pana dane osobowe są chronione zgodnie z prawem
ochrony danych. Dane mogą być również udostępniane innym podmiotom (spoza Grupy BP) na podstawie
Standardowych Klauzul Umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.
VIII. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez BP, wskazanych w części III, a po tym czasie przez okres
wymaganym przez przepisy prawa lub przez okres dłuższy dla celów archiwalnych.
W przypadku gdyby dane były gromadzone na podstawie wyrażonej przez Panią/a zgody na przetwarzanie danych,
do czasu wycofania tej zgody.
IX. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu uprawnienie do:
- żądania od BP dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych gdy są nieprawidłowe, w określonych przepisami przypadkach usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych,
- przenoszenia danych do innego Administratora danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub
na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany,
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/a danych osobowych, oraz
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Skargi 2, 00-193 Warszawa. Informację
jek wnieść skargę można znaleźć na stronie: https://uodo.gov.pl/.

