
Szanowni Państwo,

25 maja  2018 roku zaczęło  obowiązywać Rozporządzenie  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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR”
lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Niniejsza informacja odnosi się do stron internetowych (dalej zwanych „serwis”), których
operatorem W celu dalszego świadczenia Państwu usług za pośrednictwem serwisu oraz
lepszego  dopasowania  treści  marketingowych,  chcielibyśmy  Państwa  poinformować  o
przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja
2018 roku.

Jakie dane przetwarzamy?

Chodzi  o  dane  osobowe,  które  są  zbierane  w  ramach  korzystania  przez  Państwa  z
serwisu, w tym zapisywane w plikach cookies.

Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem  bazy  danych  jest  TEXCHEM  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą  w  Stare  Babice  05-082,  ul.  Gościnna  11,  Blizne
Łaszczyńskiego, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla M.st.
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS  pod numerem KRS 0000512996,
posiadającą numer NIP 1182099386 oraz numer REGON 147284207.  

W jakim celu chcemy przetwarzać Państwa dane?

 Przetwarzane dane osobowe są gromadzone podczas korzystania przez Ciebie z
naszych usług, w tym przeglądania stron internetowych oraz serwisów należących
do grupy naszych spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo,

 Dane  osobowe  zapisujemy  poprzez  pliki  cookies,  które  są  zainstalowane  na
stronach internetowych naszych spółek,

 Twoje  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  zawarcia  i  wykonania  umowy,
wykonania  ciążących  obowiązków  prawnych,  wykrywania  nadużyć,  marketingu
bezpośredniego,  tworzenia  zestawień,  analiz,  statystyk  oraz  wsparcia  działu
obsługi,

 Podstawę  prawną  do  przetwarzania  Twoich  danych  osobowych  stanowi
konieczność  wykonania  umowy,  a  w  pozostałych  przypadkach  wyrażona  przez
Ciebie zgoda bądź nasz prawnie usprawiedliwiony interes,

 Przetwarzamy  dane  Użytkowników w  celu  umożliwienia  korzystania  z
serwisu i realizacją zamówień (zgodnie z  Polityką Prywatności). 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Dane  przetwarzamy  od  momentu  udzielenia  odpowiedniej  zgody  do  momentu  jej
odwołania / żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych / żądania usunięcia
przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela. 

Czy możemy przekazywać dane?

http://www.texchem.info.pl/wp-content/uploads/2019/04/privacy_policy.pdf


Przekazuje  Państwa  dane  jedynie  podmiotom  przetwarzającym je  na  jego  zlecenie  i
będącym jego  podwykonawcami  (np.  firmom programistycznym,  kurierskim)  oraz  na
żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa
(np. sądom, organom ścigania). Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Do  kogo  można  się  zwrócić  po  dalsze  informacje  odnośnie  przetwarzanych
przez nas danych?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących danych osobowych prosimy pisać do
naszego Administratora Danych e-mail: biuro@texchem.info.pl

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 Posiadają  Państwo  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Administratora Danych  z adresu,
którego zgoda dotyczy.

 Udostępnienie  danych  osobowych  jest  Twoją  dobrowolną  decyzją,  jednak  brak
Twojej  zgody  na  przetwarzanie  uniemożliwi  skorzystanie  z  oferty  TEXCHEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bądź podmiotów powiązanych
kapitałowo lub osobowo,

 W każdym momencie masz prawo do żądania dostępu do treści Twoich danych
osobowych,  ich  poprawiania,  sprostowania,  przeniesienia  oraz  do ich  usunięcia
(prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 W każdym momencie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich
danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu możesz złożyć poprzez przesłanie
wiadomości e-mail  na adres Administratora lub na piśmie.

 W  przypadku  nieskorzystania  z  oferty  TEXCHEM  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bądź spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo, Twoje
dane  zostaną  usunięte  po  odwołaniu  przez  Ciebie  zgody  albo  gdy  staną  się
niepotrzebne  do  celów,  do  których  zostały  zgromadzone.  Administrator  będzie
przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów.

 Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO w wypadku uznania, iż
przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza  przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 Podstawą prawną do przetwarzania  Twoich danych osobowych przez  TEXCHEM
SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stanowi  konieczność
wykonania umowy, a w pozostałych przypadkach wyrażona przez Ciebie zgoda
bądź nasz prawnie usprawiedliwiony interes.



Pliki cookie

Serwis  wykorzystuje  pliki  cookies,  czyli  pliki  tekstowe  zapisywane  na  komputerze
Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.
Ograniczenia  stosowania  plików  cookies  mogą  wpłynąć  na  niektóre  funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności 
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