Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne)
25 maja 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących danych osobowych. Potrzebujemy Twojej zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej przedstawiamy pełny zakres
informacji na ten temat.
Wyrażenie zgody
Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies
oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych
lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w
celach analitycznych przez: BTI Sp. z o.o. ul. Wolności 50, 58-500 Jelenia Góra, KRS: 627054, NIP: 6112767342, REGON:
364912680. Adres korespondencyjny: Wolności 50, 58-500 Jelenia Góra
Cele przetwarzania danych
•
świadczenie usług drogą elektroniczną
•
realizacja zamówienia / zlecenia klienta
•
marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
•
dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
•
zabezpieczenia i dochodzenia / windykacji ewentualnych roszczeń
•
pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
•
marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
•
realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do
świadczenia usługi
•
pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych
•
Podmioty dostarczające i utrzymujące systemy informatyczne;
•
Podmioty świadczące usługi księgowe;
•
Podmioty prowadzące w imieniu Administratora działania sprzedażowe oraz regulacyjne / formalno – prawne;
•
Podmioty organizujące oraz prowadzące działania promocyjne lub marketingowe w imieniu Administratora
Prawa osoby, której dane dotyczą
Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy / o zobowiązaniu
do podania danych:
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Państwa swoich danych osobowych nie jesteśmy w stanie
zrealizować określonego celu przetwarzania, np. zawarcia / realizacji umowy (w tym sprzedaży).
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przekazywanie danych do państw trzecich
Dane są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej jedynie w przypadku, gdy zlecający złoży zamówienie na
doręczenie przesyłki do wybranego przez siebie państwa spoza Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych jest
wówczas niezbędne do wykonania umowy doręczenia przesyłki zawartej między zlecającym i Administratorem.
Pliki cookies
Przez używanie stron www.tania-paczka.net oraz www.ipaka.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tym
dokumentem. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w
odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania ww. stron.

