Klauzula informacyjna
1.

Administratorem

Twoich

rejestracyjnym jest

danych

osobowych

przekazanych

w

formularzu

Okpol Sp. z o.o., zwany dalej: „Administratorem”. Możesz

skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Topolowa 24, 49-318
Skarbimierz - Osiedle lub telefonując pod numer: 77 404 6660 / Możesz
skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego
inspektora ochrony danych, pisząc na adres e-mail: inspektor@iodbrzeg.pl
2.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a
Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek
akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest
niezbędne.

3.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją
Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie
spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5
lat od dnia rozwiązania Umowy.

6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
a) przewoźnicy / brokerzy kurierscy;
b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
c) dostawcy

usług

zaopatrujący

Administratora

w

rozwiązania

techniczne,

informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie
działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego
pośrednictwem Usług Elektronicznych
d) dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne
7.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.

8.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

9.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora
przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*

Profilowanie

oznacza

dowolną

formę

zautomatyzowanego

przetwarzania

danych

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów
dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

