
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku (dalej zwanego: „RODO”), informujemy, że:

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych negatywnych
konsekwencji ich niepodania, za wyjątkiem nieotrzymania informacji, o których mowa
poniżej.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sinterit sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie (30-741), ul. Nad Drwiną 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 535095 (dalej
zwana: „Spółką").

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Ci informacji
handlowych o Spółce, jak również oferowania Ci produktów i usług oraz – od czasu
do czasu, wysyłania zapytań lub ankiet dotyczących Spółki i jej produktów – w
oparciu o Twoją zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Spółki jakim jest marketing bezpośredni, zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. f RODO.

4. Spółka stosuje profilowanie danych osobowych w celu śledzenia Twojej aktywności
na stronie internetowej Spółki. Pozwala to nam dostosować naszą stronę internetową
i naszą ofertę do Twoich potrzeb i zainteresowań. Uważamy, że przetwarzanie
danych osobowych w ten sposób nie pociągałoby za sobą zwiększonego ryzyka dla
Twojej prywatności.

5. Potencjalnymi odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby lub podmioty
świadczące na rzecz Spółki usługi informatyczne, marketingowe lub sprzedażowe.

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
m.in. do USA (np. w związku z korzystaniem z oprogramowania firm tam
działających). Komisja Europejska wydała decyzje potwierdzające odpowiedni
poziom ochrony względem m.in. Szwajcarii oraz w ograniczonym zakresie Stanów
Zjednoczonych (podmioty, które przystąpiły do mechanizmu certyfikacji własnej - tzw.
Tarczy Prywatności) i Kanady (organizacje komercyjne). W przypadku
przekazywania danych do innych podmiotów poza EOG należy zachować
odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez RODO. Możesz otrzymać kopię
swoich danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego kontaktując się ze
Spółką, np. za pomocą adresu e-mail: data@sinterit.com.

7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na
przetwarzanie, a po tym wycofaniu będziemy przechowywać Twoje dane (ale nie w
celu przesyłania Ci newslettera) tylko do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń związanych z wcześniejszym przetwarzaniem.

8. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony
interes, będziemy je przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
wobec przetwarzania, a po tym sprzeciwie będziemy przechowywać Twoje dane (ale
nie w celu przesyłania Ci newslettera) tylko do czasu przedawnienia ewentualnych
roszczeń związanych z wcześniejszym przetwarzaniem.

9. Masz prawo do żądania od Spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich
poprawiania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania dotyczącego Twoich danych
osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, masz także prawo do
przenoszenia danych.
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10. Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
odwołaniem.

11. Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego organu właściwego według obowiązujących przepisów prawa.


