Obowiązek informacyjny - dokonanie zakupów w Sklepie
Administratorem Twoich danych osobowych jest Training Tree Marcin Capiga ul. Branickiego 10/24, 02-972
Warszawa (dalej ADO).
W
kwestii
związanej
z
ochroną
danych
osobowych
możesz
się
skontaktować
z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: biuro@trainingtree.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
✓ Przyjęcia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
✓ Kontaktu z Panią/Panem w związku ze złożonym zamówieniem – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt z Tobą i załatwianie sprawy.
✓ Złożenia reklamacji – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem
jest rozpatrzenie reklamacji.
✓ Wykonania ciążących na ADO obowiązków prawnych (np. wystawienie faktur) wynikających z przepisów
o rachunkowości czy przepisów podatkowych – podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO.
✓ Marketingu usług własnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym
interesem jest dla nas marketing i promocja ADO ale aby móc pozostać z Panią/Panem w kontakcie w tym
celu niezbędne są nam jeszcze zgody:
o jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, to
podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, a
o jeżeli w tym celu podasz nam swój numer telefonu to to podstawą prawną to podstawą prawną art.
172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
✓ Dochodzenia roszczeń oraz podjęcia działań w związku z procesem windykacji należności, a także obroną
przez roszczeniami – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem
jest dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym, obrona przed
roszczeniami.
Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje
upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT, reklamowe,
prawne.
Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy. a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych
określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny. W przypadku
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania do momentu jego złożenia.
W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda dane te będziemy przetwarzać do
momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - UODO Stawki 2, Warszawa.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

