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Dane osobowe. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) – informujemy, że:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Cylichowska 6, 04-769
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd
Gospodarczy XIII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000615608.
Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
−
korespondencyjnie na adres: ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa,
−
przez e-mail: info@koldental.com.pl
−
telefonicznie: 22 514-62-00
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu realizacji Ponadto będziemy przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia, realizacji umowy, której jest Pani/ Pan stroną (w tym doręczenia
zamówionego towaru, realizacji płatności, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji
sprzedaży towaru, zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym przez okres wymagany
przepisami prawa, obsługi reklamacji etc.); wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych; w celu ustalenia,
dochodzenia lub ochronny przed roszczeniami; w celu przeprowadzania konkursów, realizacji działań
informacyjnych, analitycznych, statystycznych, marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych, w
przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód, – prowadzonych m.in. przy użyciu telefonów, tabletów,
komputerów, e-maili oraz w sposób zautomatyzowany.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu realizacji usługi opisanej w niniejszym Regulaminie,
będzie Pani/Pana zgoda, wyrażona poprzez oświadczenie złożone w formie, o której mowa w § 3 pkt 3 (art. 6 ust.
1 lit. a RODO).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych celu świadczenia usług w zakresie następujących danych: imię
i nazwisko, adres do korespondencji/wysyłki, numer telefonu, jest niezbędność do wykonania umów o ich
świadczenie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); do zawarcia tych umów dochodzi najczęściej poprzez złożenie zamówienia
na stronie http://www.koldental.com.pl/, w oparciu o regulamin sklepu lub w dokumencie zapotrzebowania
materiałowego,
Podstawą
prawną
przetwarzania
Pani/Pana
danych
osobowych
w
celach
związanych
z udziałem w konkursach, marketingowo - promocyjnych, analitycznych, będzie Pani/Pana zgoda, wyrażona
poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów w formularzach zgłoszenia udziału w konkursie, zapisu do
otrzymywania materiałów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych za pośrednictwem strony
http://www.koldental.com.pl/, względnie wyrażona poprzez oświadczenia złożone w dokumencie
zapotrzebowania materiałowego lub też ankiecie; z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych
wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego jest niezbędność do wypełnienia wymogów prawnych, którym
podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w celu ustalenia, dochodzenia lub ochronny przed roszczeniami
związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jest niezbędność do
realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Informujemy, iż działania marketingowe w zakresie produktów i usług własnych (marketing bezpośredni) w formie
przesyłania materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną (listownie), czy też prowadzone w bezpośredniej
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rozmowie z Państwem, możemy prowadzić bez Państwa uprzedniej zgody. Podstawą prawną takiego przetwarzania
jest tkz. uzasadniony interes Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, który polega na uzyskiwaniu
informacji na temat tego, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować, i informowanie Państwa
o nich (art. 6 ust 1 lit f RODO).
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych
usług, do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia
materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego
przedawnienia roszczeń Państwa i Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k. Po upływie okresów wskazanych w niniejszym punkcie,
trwale usuniemy lub zniszczymy Państwa dane osobowe, albo dokonamy ich anonimizacji.
Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w
obowiązujących przepisach prawa.
Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w
formie profilowania (upraszczając jest to zautomatyzowany proces prowadzący do wnioskowania o posiadaniu
przez Panią/Pana określonych cech). Profilowanie może być prowadzone w szczególności w celach promocyjnych,
marketingowych, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym także oferowania oraz prezentowania
reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Pani/Panu preferencje. Dzięki tym działaniom możemy
opracować dedykowaną dla Pani/Pana ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu
internetowego dostępnego pod adresem http://www.koldental.com.pl/
Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Pani/Pana działań na potrzeby
marketingu bezpośredniego, co będzie równoznaczne z wycofaniem zgody na profilowanie.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom handlowym, pomagającym nam w
prawidłowym wykonywaniu umów, w realizowaniu obowiązków przewidzianych prawem, ochronie praw KolDental zgodnie z przepisami prawa oraz w realizacji uzasadnionego interesu Kol-Dental w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Dane możemy również przekazywać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na
podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ściągania - oczywiście wyłącznie wówczas gdy wystąpią
z żądaniem ich uzyskania w oparciu o stosowną podstawę prawną.
W związku z przewarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji przysługują Pani/Panu
następujące prawa: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo żądania dostępu do swoich danych
osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, uaktualnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych (Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy
przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które
przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/ Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody).
Może Pani/Pan także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną
sytuacją, w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu.
Może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
Informujemy, że Pani/Pana sprzeciw na marketing będzie równoznaczny z brakiem zgody na profilowanie.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a także do otrzymywania faktur
w formie elektronicznej.
Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych i warunków zachowania poufności dostępne
są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://www.koldental.com.pl/
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