KLAUZULA INFORMACYJNA DLA
OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z
OBIEKTU STACJONARNEGO –
SKLEP LEWIATAN
FIRMY ZACHĘTA

INFORMACJA O RODO
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku 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 (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) („RODO”), przekazujemy dla
Państwa, następujące informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest: P.H.U. ZACHĘTA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Krakowie, adres siedziby: os. Kolorowe 33, 31941 Kraków, NIP 678-26-49-509, REGON 351474246, wpisanym do KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000769317.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH

a.
b.

c.
d.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 RODO, w szczególności
w celu:
rozpatrzenia reklamacji klienta: artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy);
wystawienia rachunku lub faktury na żądanie klienta – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z
odpowiednimi przepisami ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (prowadzenie ksiąg
podatkowych lub rachunkowych – obowiązek prawny ciążący na administratorze);
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić sprzedawca wobec klienta lub
klient wobec sprzedawcy – artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO;
w przypadku monitoringu sklepu stacjonarnego – artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (ochrona
bezpieczeństwa osób i mienia w sklepie stacjonarnym; utrwalanie materiału dowodowego na
wypadek popełnienia przestępstwa na terenie sklepu stacjonarnego).
Administrator informuje jednocześnie, że na terenie obiektu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu
może, choć nie zawsze jest stosowany monitoring wizyjny z zapisem, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku
utrwalonego za pomocą monitoringu jest Administrator wymieniony powyżej.

SPOSÓB POZYSKIWANIA PAŃSTWA DANYCH
Państwa dane osobowe pozyskiwane są poprzez monitoring wizyjny oraz stosowane metody
płatności.

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy kupnasprzedaży w obiekcie stacjonarnym – sklep LEWIATAN oraz wykonywania czynności wynikających
z ww. umowy, a w przypadku wyrażenia zgody, jest dobrowolne i wpływa na prawidłowe i efektywne
wykonanie umowy.

UDOSTĘPNIANIE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH INNYM PODMIOTOM
W ramach prowadzonej działalności związanej z realizacją zawieranych umów Administrator
przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
- pracownikom i osobom współpracującym, w zakresie ich obowiązków służbowych,
- podmiotom (firmom/osobom) współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania
danych,
- organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lat, aż do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów, jak również przez okres przewidziany przepisami
prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania (poprawy), usunięcia lub ograniczenia danych osobowych, a także ich przenoszenia
- wycofania zgody, której Państwo udzieliliście w dowolnym momencie i zakresie,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy dane są
przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora, a nie za Państwa zgodą), sprzeciw taki
skutkuje zaprzestaniem przetwarzania , chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego
kanału komunikacyjnego: e-mail: zacheta@zacheta.pl, telefonicznie: 12 685 50 20.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Udostępnienie przez Państwa swoich danych osobowych w tym również w postaci wizerunku
ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w naszym sklepie.

