
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

[ADMINISTRATOR] Administratorem danych jest Plinth KPA sp. z o.o. z
siedzibą z siedzibą przy ul. Baranowickiej 4, we Wrocławiu, adres e-mail:
ochronadanych@plinth.pl (“Administrator” lub “Plinth”).

[PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH] Plinth przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) 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)”RODO”) - w celu realizacji zamówień, świadczenia usług, w
tym przygotowywania projektów wycen związanych z
indywidualnymi ofertami,

2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wykonania ciążących na Plinth
obowiązków podatkowych,

3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Plinth polegającego na rozpatrywaniu reklamacji, obrony
lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń wynikających ze
świadczonych usług i realizowanych zamówień, marketingu
towarów i usług Plinth.

[UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
OSOBOWYCH] Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[DOBROWOLNOŚĆ] Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji zamówienia, usługi lub przygotowania indywidualnej oferty. W
przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zamówienia,
zleconej usługi bądź dostarczenie indywidualnej oferty lub wyceny.

[UDOSTĘPNIANIE INNYM PODMIOTOM] Dane udostępnione przez
Państwa mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane mogą
zostać udostępnione firmie Plinth Adam Adamowicz z siedzibą we
Wrocławiu przy ulicy Baranowickiej 4 w zakresie niezbędnym do realizacji
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zamówienia. W przypadku wysyłki zamówionego towaru dane
teleadresowe mogą zostać przekazane dodatkowo firmie kurierskiej
(domyślnie: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15,
inne na żądanie klienta) w przypadku wybrania opcji dostawy kurierem.
Dane osobowe mogą zostać przekazane pośrednikowi płatności w
przypadku wybrania płatności online, zakres ich przetwarzania zawarty
jest w regulaminie wybranego operatora płatności. Odbiorcami danych
będą dodatkowo instytucje upoważnione z mocy prawa.

[INNE] Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe nie
podlegają także profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.

[CZAS PRZECHOWYWANIA] Dane osobowe będą przechowywane przez
okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym
zostały pozyskane przez Plinth.
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