Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marke ngu
bezpośredniego
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Murator IBS sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, adres do korespondencji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa (dalej: „Spółka”).
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na
adres Spółki.
2. Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu w celu:
 oferowania produktów i usług Spółki (co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki – art. 6
ust. 1 lit f RODO);
 prowadzenia analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z usług Spółki (co stanowi prawnie
uzasadniony interes Spółki – art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 oferowania produktów i usług partnerów Spółki, w tym spółek z Grupy ZPR oraz innych
podmiotów współpracujących ze Spółką – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a
RODO);
W związku z powyższym możesz otrzymywać materiały marke ngowe za pośrednictwem
wybranego kanału komunikacji (np. telefon, mail).
3.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych, lub
podanie danych niepełnych może uniemożliwić przekazywanie informacji marke ngowych.
4. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Spółki
(np. świadczącym usługi w zakresie wsparcia IT), a także podmiotom świadczącym Spółce usługi
doradcze lub pomocy prawnej.
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani organizacji międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z zawartej umowy lub przez okres wymagany przepisami prawa.
7. Przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator
dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
8. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora.
9. W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.
11. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
12. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

