Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies.
W celu dalszego świadczenia Państwu usług za pośrednictwem naszej firmy oraz lepszego dopasowania treści marketingowych,
chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich to się odbywał po wejściu w życie w dniu
25.05.2018r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Jakie dane przetwarzamy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym witryny internetowej, serwisów
i innych funkcjonalności dostępnych na stronie elstar.com.pl, w tym zapisywanych w plikach cookies.
Kto jest Administratorem Twoich danych?
Administratorem bazy danych jest BTH Elstar Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Michała Rosnowskiego 11, wpisana do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000256464. Numer Identyfikacji Podatkowej: 578-29-30-252, Wysokość kapitału zakładowego: 500000 PLN.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy te dane osobowe, między innymi aby:

•
•
•
•

świadczenie usług drogą elektroniczną;
dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań;
wykrywanie botów i nadużyć w usługach;
pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

Twoje prawa

•

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres (adres e-mail: rodo@elstar.com.pl) z adresu, którego zgoda dotyczy.

•

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania / żądania zaprzestania przetwarzania danych
osobowych / żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela, wykonania umowy, upływu terminów
przedawnienia świadczonych usług.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

•
•
•
•

świadczenie usług;
świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi;
marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda;
pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych;

Komu możemy przekazać Twoje dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom
lub organom ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

