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Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach korzystania z serwisu internetowego
instalplast.pl jest InstalPlast Łask Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi (93-578), KRS 0000535466.
Można się skontaktować z nami pisemnie na adres siedziby, mailowo ado@instalplast.pl lub
telefonicznie +48 43 6758086.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu umożliwienia nam interakcji z
użytkownikami2, 4, efektywnego budowania wizerunku i komunikacji 4, prowadzenia statystyk i analiz za
pomocą plików cookies(zasady dotyczące plików cookies zostały opisane w polityce cookies
(https://instalplast.pl/polityka-plikow-cookies-1/)1, 4, 5 oraz ewentualnie mogą być przetwarzane w celu
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami4.
1

Art. 6 ust. 1 lit. a) 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 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej:
RODO);
2
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
4
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (także w zw. z art. 81 ust. 2 ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych)
5
Art. 173 Prawa telekomunikacyjnego
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas, w jakim dane zachowują przydatność do celu,
w jakim zostały zebrane. Zasadniczo jednak przez czas przedawnienia wzajemnych roszczeń oraz
przez czas trwania ewentualnych postępowań;
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane nie będą przetwarzane dłużej niż do
czasu odwołania zgody.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy
administratora, podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz
podwykonawcy Administratora, jeżeli sposób przetwarzania wymaga powierzenia im danych (np.
dostawcy rozwiązań IT).
Przekazanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Korzystając z niektórych narzędzi (zwłaszcza IT) możemy przekazywać niektóre Państwa dane do
krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Poziom ochrony danych w tych krajach może
być niższy niż w Państwach EOG. Instrumentem prawnym zabezpieczającym taki transfer danych są:
standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (ich treść jest dostępna na stronie
http://eur-lex.europa.eu).
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)
prawo do sprzeciwu oraz usunięcia danych osobowych;
5)
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

