Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy,
że:
1.

Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest „ANDROPOL” S.A. z siedzibą w
Andrychowie (ul. Krakowska 83,34-120 Andrychów).

2.

W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych można kontaktować się telefonicznie pod nr 85/ 877 21 38
lub e-mailowo: sekretariat@andropol.com.pl.

3.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu złożenia, utrzymywania i korzystania z konta użytkownika
sklepu internetowego, realizacji składanych zamówień, usprawnienia korespondencji i identyfikacji nadawcy oraz
w celach proponowania Ci naszych produktów.

4.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

- Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której staniesz się stroną z chwilą złożenia zamówienia
(art. 6 ust.1 pkt.2 RODO);
- Nasz uzasadniony interes. Naszym uzasadnionym interesem jest przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt.6 RODO);
- Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych wyrażona w trakcie procesu rejestracji na stronie sklepu
internetowego lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 pkt.1 RODO). Zgoda na przetwarzanie
danych obejmuje wszystkie cele wskazane w pkt. 3) powyżej;
5.

Dane osobowe zbierane są na potrzeby „ANDROPOL” S.A. w Andrychowie. Twoje dane osobowe będziemy jednak
przekazywać naszym dostawcom usług, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np.
podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe i dostawcom usług IT oraz firmom kurierskim. Takie
podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy z nami oraz dochodzenia roszczeń wynikających
ze współpracy.

7.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych (bycia zapomnianym),
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w
przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.
8.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami (dane podane w pkt. )

9.

Prawo wycofania zgody

W zakresie w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o
wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy.
10. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże brak Twoich danych uniemożliwi złożenia zamówienia w
naszym sklepie internetowym.

