Administratorem Pań stwa danych jest spó łka Bricoman Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Murmań skiej 25, 04-203 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorcó w Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS:
0000239320, NIP: 1132568413, REGON: 140215054 (dalej: „Bricoman”).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z któ rym skontaktować się mogą
Pań stwo za pomocą adresu mail: ochronadanych@bricoman.pl lub korespondencyjnie na
adres administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.
Podane przez Pań stwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy,
podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b) RODO), w celach handlowych i/lub marketingowych, jeśli wyrażą Państwo zgodę
w przedmiotowym zakresie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jak również w celu
badania poziomu satysfakcji nabywanych towarów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO).
W zależności od podstawy prawnej, Państwa dane będą przetwarzane na czas podjęcia
niezbędnych działań na Państwa żądanie, przedawnienia roszczeń umownych lub też
cofnięcia zgody.
W związku z celami, o któ rych mowa powyż ej, odbiorcą Pań stwa danych osobowych są
podmioty poś redniczące w wykonaniu umowy (np. dostawcy usług IT), a takż e podmioty
poś redniczące w działaniach wykonywanych przez administratora, np. kancelarie
prawne, jak również podmioty badające w naszym imieniu poziom Państwa satysfakcji z
nabywanych towarów.
Posiadają Pań stwo prawo dostępu do treś ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Cofnięcie zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodnoś ć z prawem przetwarzania
danych przed dokonaniem cofnięcia.
Mają Pań stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Podanie przez Pań stwa danych osobowych jest pełni dobrowolne.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemoż liwoś cią nawiązania
współpracy lub wysyłania do Państwa treści handlowych lub marketingowych.

