Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: RODO) - przedstawiamy poniżej informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych:
1

Administrator danych

2

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować listownie wysyłając korespondencję na adres:
Miwa Group ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznań lub mailowo: biuro@miwa.com.pl

Cele przetwarzania danych
osobowych oraz podstawa
prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe zawarte w umowie lub/albo zamówieniu (zwany dalej: Umowa)
będą przetwarzane przez Administratora w celach niezbędnych do zawarcia oraz
prawidłowej realizacji Umowy, tj.: zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym
możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży, dostawy towarów, przesyłania
powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia
prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów,
prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, wyrażenia publicznej opinii o
zakupionych usługach i towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a
sprzedającym. Podstawą prawną przetwarzania danych są cele związane z prawnie
uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią (art.
6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność
oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do
potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych,
promocyjnych i reklamowych.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MIWA GROUP Łukasz Warzecha, ul.
Kopanina 54/56, 60-105 Poznań, NIP: 7792149418. Administrator nie wyznaczył
Inspektora ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz
wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w
Okres przez który dane będą
Ordynacji podatkowej, ustawie o „VAT” oraz terminów przedawnienia roszczeń
przetwarzane
wynikających z Kodeksu Cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie
przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego
przetwarzania, jak i przez okres wynikający z przepisów prawa.

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której dane
dotyczą

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z
Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 3, w szczególności
przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące
procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy
świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich
poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do
usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych
osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w
których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski
Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do
Informacja o przekazywaniu podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób,
danych do państw trzecich których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to
korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w
takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 3.

