INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Polytor Sp. z o.o.87-100 Toruń,ul.Wielki Rów
40B Tel 56 658 18 48 e- mail: bok@polytor.pl
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Pełnomocnikiem Ochrony Danych (POD)
za pośrednictwem adresu e-mail: pod@polytor.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez Polytor Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lit.b) i lit. c) Rozporządzenia PE i Rady(UE)2016/679 z 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO w celu: a) wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Polytor Sp. z o.o tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
w celu: a) marketingu produktów lub usług własnych, który może być realizowany przez Polytor Sp. z o.o za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail. b) organizowania i przeprowadzania
konkursów oraz innych akcji marketingowych c)ustalania, dochodzenia roszczeń, ich zabezpieczenia i
egzekwowania oraz innych niezbędnych działań prawnych ,dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej
klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej d) potwierdzenia przyjęcia reklamacji i
udzielenia na nią odpowiedzi zgodnie z OWSiD POLYTOR Sp. z o.o e) Administrator nie będzie
przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
3) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: A) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia
lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez
okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi
klientów (np. obsługi reklamacji) b)ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia ,egzekwowania ewentualnych
roszczeń przysługujących Polytor Sp. z o.o oraz innych działań dopuszczalnych prawem w postępowaniu
sądowym i pozasądowym, administracyjnym i innym zgodnie z obowiązującym prawem. c) wypełnienia
obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych , zus i
inych.); B) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Polytor Sp. z
o.o na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez
osobę, której dane dotyczą; C) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą
przechowywane do czasu jej odwołania.
4) Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: A) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli
prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania B) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne C) prawo żądania od Administratora usunięcia danych D) prawo żądania od
Administratora ograniczenia przetwarzania danych E) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do
otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu
administratorowi; F) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego G) prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.lub organu nadzorczego ze względu na
miejsce domniemanego naruszenia RODO H) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) .
Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Pełnomocnikiem ochrony danychPOD (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Polytor Sp. z o.o . (adres podany na wstępie, z
dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).
5) Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Polytor Sp. z o.o.):
partnerzy handlowi (klienci, sponsorzy), przedsiębiorcy , obsługa prawna, notariusze, (firmy windykacyjne,
banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję
otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące
się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie
systemów informatycznych i serwisów internetowych), inne podmioty współpracujące.

