INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
– Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako: „RODO”) informujemy, że:
Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Biała, zam. ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów
Lubelski, prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą: „METALOX Sklep Wielobranżowy
Magdalena Biała”, ul. Sukiennicza 54, 23-300 Janów Lubelski, NIP: 8621641691, REGON: 360290252, tel.
+ 48 15 872 05 14, e-mail: biuro@metalox.pl, określana dalej jako: „Administrator”.
Inspektor Ochrony Danych:
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych
osobowych należy więc kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawierania i wykonywania
umów sprzedaży towarów, a w szczególności przyjmowania i realizacji zamówień klientów sklepu internetowego
www.metalox.pl, a także zawierania i wykonywania innych umów dotyczących usług sklepu internetowego
www.metalox.pl, takich w szczególności jak usługi elektroniczne: konto, kontakt i formularz zamówienia.
Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami
prawa polskiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także rozpatrywania reklamacji, wniosków lub odwołań,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i f RODO, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach
marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
Odbiorcy danych:
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom realizującym przesyłkę towarów (w tym
w szczególności: Poczcie Polskiej S.A. z/s w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 albo DPD Polska
Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15) oraz podmiotom realizującym płatności internetowe
(w tym w szczególności Krajowemu Integratorowi Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 73/6).
Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazane naszym dostawcom, którym zlecamy usługi
związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT (w tym w szczególności H88 S.A.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 88) oraz dostawcy usług księgowych (biuro
rachunkowe pod firmą „Stanisław Chmiel EKSPERT” w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej 17) – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy, w zakresie do tego niezbędnym i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami oraz są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Okres przechowywania danych:
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia zamówienia lub
usługi, nie dłużej jednak, niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę.
Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3)
4)
5)
6)

prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pana/Pani dane w oparciu o zgodę,
w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych na potrzeby zawierania i wykonywania umów w sklepie internetowym
www.metalox.pl jest wymogiem umownym i jest niezbędne do zawarcia i wykonania tych umów, a konsekwencją
ich niepodania może być odmowa zawarcia umowy, odmowa realizacji usługi elektronicznej lub odmowa
realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne, ale konsekwencją
niepodania tych danych będzie brak możliwości otrzymywania ofert dotyczących produktów i usług
Administratora.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

