Salon Mebli Świat Mebli
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU MÓJ ŚWIAT MEBLI
KIM JESTEŚMY?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Salon Mebli Świat Mebli prowadzony przez Panią
Agnieszkę Andrzejczak prowadząca działalność gospodarczą Świat Mebli Agnieszka Andrzejczak
posługująca się następującymi danymi kontaktowymi:
Adres
ul. Francuska 52, 65-001 Zielona Góra
Telefon
+48 693359617
e-mail
NIP

meble@swiat-mebli.pl
929 102 17 43

CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzamy

Państwa

dane

osobowe

w

celu

wykonania

obowiązków

związanych

z przeprowadzeniem Konkursu MÓJ ŚWIAT MEBLI oraz upublicznienia jego wyników, prac w
szczególności w Internecie na naszych stronach www.swiat-mebli.pl, w siedzibie Salonu Meblowego
Świata Mebli oraz na Fanpage’u Salonu,

a także

na podstawie Państwa dobrowolnej zgody

na przetwarzanie danych w celach marketingowych, a także na podstawie uzasadnionego interesu
(art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO).
Będziemy przetwarzali także dane osobowe w tym zakresie w celu ustalenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania
danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z udziałem w konkursie jest dobrowolne, lecz
konieczne do uczestniczenia w nim.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO:
ZGODA:
na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na
adres e-mailowy meble@swiat-mebli.pl, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

Podanie Państwa

danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem do wzięcia udziału w konkursie.
KONKURS:
w celu przeprowadzenia konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w celu upublicznienia
prac i przekazania nagród. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych
do realizacji konkursu, kontaktowania się z Państwem w celu wydania nagród.
OBOWIĄZEK PRAWNY:
w

celu

wypełnienia

obowiązku

prawnego

(art.

6

ust.

1

lit.

c

RODO),

w zakresie związanym z realizacją konkursu w związku z obowiązkami podatkowymi;
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UZASADNIONY INTERES:
w celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas w celach
marketingu bezpośredniego.

Prawnie uzasadnione interesy polegają na oferowaniu Państwu

naszych usług i towarów. Podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu
wynikającego
z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, jakim jest świadczenie jak najwyższej
jakości usług na rzecz naszych Klientów. Może to polegać na: utrzymywaniu z Państwem kontaktu
w celach związanych z realizowaną umową oraz po jej zakończeniu w celu oferowania nowych usług
i produktów (w oparciu o zasady marketingu bezpośredniego bądź na podstawie Państwa zgody);
przechowywaniu danych dla celów archiwizacji oraz realizację zasady rozliczalności przetwarzania
Państwa danych; w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi
roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest niezbędność przetwarzania do
realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie możliwość dochodzenia oraz
obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych będą one przetwarzane do czasu jej
cofnięcia lub wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, nie dłużej niż 3 lata od chwili ich
zebrania, jeśli nie będą służyły do realizacji umów, utrzymywania kontaktu. Jeśli nie mamy zgody na
przetwarzanie danych w związku z przygotowaniem oferty umowy, dane te będą usuwane po
zakończeniu procesu ofertowania, nie później niż w ciągu 3 miesięcy. W przypadku uzyskania
nagrody dane mogą być przechowywane zgodnie z przepisami prawa podatkowego w związku z
przechowywaniem dokumentacji rachunkowej,

w szczególności w zakresie wydania wygranej

nagrody.
Ponadto w razie przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu danego– np. w celach
marketingu bezpośredniego, ze względów bezpieczeństwa dane przetwarzane są przez okres
niezbędny realizację tego interesu. Przestaniemy wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane na
podstawie uzasadnionego interesu z chwilą złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych w tych celach, jeśli przepisy prawa będą uprawniały do złożenia takiego sprzeciwu (np. w
celach marketingu bezpośredniego).
JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
-

żądania od nas dostępu do danych osobowych,

-

żądania od nas sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
w uzasadnionych przypadkach możecie Państwo żądać ich zablokowania na określony czas
bądź na zawsze,

-

żądania od nas usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy
prawa na to pozwalają,

-

żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile przepisy prawa na to
pozwalają,
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-

wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania

danych

osobowych,

w szczególności w zakresie przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego (jeśli
przepisy prawa na to pozwalają),
-

przenoszenia danych osobowych, jeśli będzie to technicznie możliwe do spełnienia, tj. do
otrzymania od nas

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym

formacie nadającym się do odczytu maszynowego. W takim przypadku na Państwa wniosek
będziemy mogli przesłać te dane innemu administratorowi danych, zgodnie z przepisami
prawa oraz na warunkach ustalonych w regulaminach wewnętrznych Salonu Meblowego,
-

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z praw wskazanych w możecie Państwo skorzystać kierując do nas wniosek poprzez kontakt emailowy pod adresem: meble@swiat-mebli.pl bądź kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na
adres wskazany do kontaktu z nami bądź kontaktując się z organem nadzoru w sprawie ochrony
danych osobowych.
KOMU UDOSTĘPNIAMY, PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?
Dane osobowe są udostępniane osobom trzecim, w szczególności organom upoważnionym do
przetwarzania

danych

tylko

wtedy,

gdy

jest

to

zgodne

z przepisami prawa, w szczególności w zakresie realizacji naszych usług.
Odbiorcami danych mogą być podmioty: zajmujące się obsługą informatyczną, hostingodawcy,
dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
w tym podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. usługi płatnicze,
konsultingowe, audytowe, marketingowe, prawne, księgowe, kurierskie). Mamy prawo przekazać
dane organom publicznym, samorządowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ZUS,
Urzędy skarbowe, urząd zamówień publicznych).
Odbiorcami Państwa danych osobowych są współpracownicy Salonu Meblowego świadczący usługi
outsourcingowe na naszą rzecz.
CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW TRZECICH?
Państwa

dane

tj.

Europejski

poza

osobowe

są

Obszar

przekazywane
Gospodarczy

do

(EOG),

odbiorców
Unii

w

państwach

Europejskiej

lub

do

trzecich,
organizacji

międzynarodowych. Informujemy, że przekazujemy dane osobowe podmiotom ze Stanów
Zjednoczonych, natomiast takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie
decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się
więcej na ten temat, wszelkie informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod
adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us

privacyshield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą
przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują na
terenie Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie
przetwarzania danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem. Państwa dane osobowe są
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w ramach korzystania z usług Microsoft
Corporation, Google LLC, Apple Inc w oparciu o zabezpieczenia prawne dot. standardowych klauzul
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i regulaminów umownych ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską
i przynależności do programu Tarcza Prywatności (EU-US-Privacy Shield).
Zespół Salonu Meblowego Świat Mebli
Zielona Góra, 12.10.2018 r.
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