Polityka prywatności firmy KOLEN.PL
1. Administratorem danych osobowych jest firma KOLEN.PL Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (zwanej dalej
KOLEN.PL), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694245 z siedzibą w Ząbkach
ul. Bratnia 8A. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych urządzeniach.
2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w KOLEN.PL
jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@kolen.pl.
3. Firma KOLEN.PL gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożonymi
regulaminami wewnętrznymi w zakresie i celu niezbędnym do realizacji
sprzedaży towarów i usług a także kontaktów handlowych z innymi podmiotami.
4. W szczególności, KOLEN.PL przetwarza dane niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Ponadto
w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze.
5. Dane osobowe przetwarzane przez KOLEN.PL są traktowane jako poufne i są
dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych.
6. Dane osobowe przetwarzane przez firmę KOLEN.PL, to:
a. Imię i nazwisko
b. Numer telefonu
c. Adres poczty elektronicznej
d. Nazwa firmy
e. Adres firmy
f. Numery identyfikacyjne firmy.
7. Przetwarzanie danych d) - f) jest wymogiem ustawowym, natomiast
przetwarzanie danych a) – c) jest warunkiem zawarcia umowy.
8. KOLEN.PL może przekazać dane osobowe firmom spedycyjnym i kurierskim
tylko w celu i zakresie umożliwiającym wywiązanie się z umowy z osobą, której
dane dotyczą. Jednocześnie KOLEN.PL korzysta z usług z firm zewnętrznych
w celu wywiązania się z ciążącym na nim obowiązkach prawnych. Z każdym
z wymienionych podmiotów KOLEN.PL posiada umowy o przekazanie danych
osobowych chroniące interesy osób, których dane dotyczą.
9. KOLEN.PL ma prawo udostępniać dane osobowe osób, których dane dotyczą
podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
10. KOLEN.PL nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani
organizacji międzynarodowych

11. KOLEN.PL przechowuje dane osobowe przez okres 6 lat od ostatniego
kontaktu z osobą, której dane dotyczą.
12. Każda osoba zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ma prawo żądać dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. Usunięcie danych osobowych osób, których dane dotyczą, przetwarzanych
przez KOLEN.PL, może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
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