Informacja o ochronie danych osobowych podanych w formularzu powiadomień o dostępności produktu
Informujemy Cię, że w zakresie niezbędnym do podjęcia działań określonych w formularzu powiadomień o dostępności
produktu, zwanego dalej „formularzem”, a także w naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesach, będziemy
przetwarzać Twoje dane podane w tym formularzu i wynikające z Twoich działań w przyszłości w związku ze sprawą
nim objętą.
Jednocześnie informujemy Cię:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe:
Administratorem Twoich danych osobowych jest MANDALLIN NAHAJOWSCY Sp.J. z siedzibą w Toruniu, KRS nr
0000210738, NIP 879-240-19-82, REGON 87171048300000 (dalej „My”), adres: MANDALLIN NAHAJOWSCY Sp.J., ul.
Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, e-mail: mandallin@mandallin.pl
Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś nam w formularzu, oraz inne dane wynikające z Twoich działań
związanych ze sprawą objętą formularzem.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej możemy je wykorzystywać:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
1) podjęcia działań na Twoje żądania objęte formularzem – art. 6 ust. 1 b) RODO;
2) realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO występujących w przypadku:
a) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji;
b) wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych
zamówień, reklamacji, skarg, wniosków;
c) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności
raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów i podniesienia ich jakości, prace
rozwojowe w naszych systemach informatycznych.
Dobrowolność podania danych:
Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie i ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym. Mogą być one jednak
niezbędne do obsługi i załatwienia Twojej sprawy objętej formularzem wniosku. Niepodanie przez Ciebie danych nie
spowoduje jednak żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości obsługi i załatwienia Twojej sprawy
objętej formularzem.
Komu możemy przekazać Twoje dane:
Twoje dane możemy przekazać:
1) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu
naszych czynności, tj.:
a) naszym podwykonawcom wspierającym nas w obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w
procesie obsługi klienta, lub prowadzącym nasze sklepy sprzedaży;
b) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia
teleinformatyczne, lub platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
c) agencjom badawczym;
2) innym administratorom będących podmiotami współpracującymi z nami przy prowadzeniu sklepów sprzedaży
lub obsłudze klientów – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń.
Jak długo możemy przechowywać Twoje dane:
Twoje dane możemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy objętej formularzem, a po tym okresie przez

czas, przez który będziesz mógł dochodzić roszczeń z jej tytułu lub naszych działań z nią związanych, tj. do czasu ich
przedawnienia w celu ustalenia, dochodzenia i obrony tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze
potrzeby wewnętrzne oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie
uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO).
Jakie masz prawa:
Przysługuje Ci prawo do żądania sprostowania Twoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
przeniesienia danych, dostępu do danych osobowych.
Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu, które przysługuje Ci gdy zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną
sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych tzw. prawnie
uzasadnionych interesów.
Jeśli masz pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a także
przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt z nami: listownie Mandallin Nahajowscy S.J., ul. M. SkłodowskiejCurie 73, 87-100 Toruń lub mailowo: mandallin@mandallin.pl lub telefonicznie: +48 503 177 233 LUB +48 513 160
828 .

