OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Niniejsze oświadczenie wyjaśnia w jaki sposób PELI wykorzystuje dane osobowe, a także wyjaśnia prawa
odnoszące się do danych osobowych. Dane osobowe są zdefiniowane przez ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (Rozporządzenie UE 2016/679) (“RODO”) jako “wszelkie informacje
dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer
identyfikacyjny”.
PELI gromadzi i wykorzystuje dane osobowe tylko w sposób opisany w niniejszym dokumencie i zgodny z
naszymi zobowiązaniami i Twoimi prawami wynikającymi z prawa.
Informacje o PELI
PELI Glass Products B.V.
Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer, Holandia
Numer KRS: 27322728
Numer VAT: NL8196.98.829.B01
Inspektor ochrony danych osobowych:
E-mail: mail@peliglass.eu
Telefon: +31(0)79 361 8154
Adres pocztowy: jak wyżej
Na mocy RODO masz prawo:
• Do bycia informowanym o gromadzeniu i używaniu Twoich danych osobowych.
• Do dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
• Do poprawiania danych osobowych, jeżeli dane osobowe przechowywane przez nas są niedokładne
lub błędne.
• Do bycia zapomnianym (usuniemy lub zniszczymy Twoje dane osobowe).
• Do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
• Do przeniesienia danych (zapewniamy kopię danych, więc można ich używać w innej
usłudze/działalności).
Posiadasz prawa odnoszące się do zautomatyzowanego procesu decyzyjnego i profilowania. (Nie używamy
danych w ten sposób.)
Jeśli masz podstawy do skargi, masz prawo złożyć skargę do Information Commissioner's Office (biura ds.
danych osobowych).
Jakie dane osobowe są gromadzone?
Możemy zbierać niektóre lub wszystkie z następujących danych:
• Imię i nazwisko osoby kontaktowej
• Nazwę firmy
• Numer KRS
• Numer VAT
• Numer IBAN (konto bankowe)
• Adres(y)
• Adres(y) e-mail
• Telefon(y)
• Informacje o Twoich preferencjach, zainteresowaniach, komunikacji/interakcji z Tobą
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W jaki sposób PELI wykorzystuje Twoje dane osobowe?
• Do zarządzania kontem i oferowania/dostarczania naszych produktów/usług. Twoje dane osobowe
są niezbędne do zawarcia umowy z Tobą.
• Do personalizacji naszych produktów/usług.
• Do komunikacji z Tobą (w tym między innymi e-mail, telefon, poczta).
• Do celów marketingowych, na które się zdecydowałeś. Może to obejmować e-maile/telefon/listy z
informacjami, wiadomościami i ofertami dotyczącymi naszych produktów/usług. Zawsze będziesz
miał możliwość rezygnacji.
Jak długo PELI przechowuje Twoje dane osobowe?
Jeśli dostarczyliśmy lub zaoferowaliśmy Ci produkty/usługi, Twoje dane klienta mogą pozostać w naszym
systemie administracyjnym, chociaż mogą być oznaczone jako “nieaktywne”.
Numery kart kredytowych są niszczone po zakończeniu przetwarzania płatności i nie są wprowadzone do
naszego systemu administracyjnego.
Gdzie przechowywane są dane?
PELI przechowuje dane w Holandii.
PELI używa serwisu MailChimp do przygotowywania i wysyłania newsletterów, a zatem przechowuje listę
danych kontaktowych (adres e-mail, nazwa, kraj) na swoim koncie MailChimp.
Czy PELI udostępnia Twoje dane osobowe?
Czasami zawieramy umowy z osobami trzecimi na dostawę produktów/usług w naszym imieniu. Może to
obejmować dostawców, którzy wysyłają produkty bezpośrednio do naszych klientów, a także
przewoźników, serwisy obsługi płatności i agencje windykacyjne. Te osoby trzecie mogą wymagać dostępu
do niektórych lub wszystkich danych osobowych.
W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania pewnych
danych osobowych, w tym Twoich, jeżeli jesteśmy zaangażowani w postępowanie sądowe lub
przestrzegamy zobowiązań prawnych.
Jak możesz uzyskać dostęp do danych osobowych?
Możesz poprosić o szczegółowe informacje i kopię Twoich danych osobowych za pośrednictwem "wniosku
o dostęp do danych".
Wszystkie wnioski o dostęp do danych należy przesyłać na adres e-mail lub adres pocztowy podany poniżej.
Odpowiemy na prośbę w ciągu 4 tygodni od jej otrzymania.
Zazwyczaj nie pobiera się opłat za wniosek o dostęp do danych. Jeżeli wniosek jest "w oczywisty sposób
bezzasadny lub nadmierny" (na przykład w przypadku wielokrotnych wniosków), może zostać pobrana
opłata na pokrycie kosztów administracyjnych.
PELI Glass Products B.V.
Loodstraat 26
2718 RW Zoetermeer, Holandia
E-mail: mail@peliglass.eu
Telefon: +31(0)79 361 8154
Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności
Regularnie przeglądamy i, w razie konieczności, aktualizujemy nasze oświadczenie o ochronie prywatności.
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