KLAUZULA INFORMACYJNA

Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne, a szczegółowe informacje w zakresie bezpieczeństwa danych
osobowych w BRUKBENEFIT znajdują się poniżej.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest ABW SUPERBRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Hryniewiczach 75/5, 16-061 Juchnowiec Kościelny, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000128696 o kapitale zakładowym w wysokości 9.954,945,00 zł, NIP numer 96616-22-789, REGON numer 052130430 (oznaczony dalej jako „Organizator” lub „ABW SUPERBRUK”, e-mail: kontakt@brukbenefit.pl.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym BRUK BENEFIT
oraz możliwości przekazania nagród z Programu na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj:
w zakresie realizacji zawartej z ABW SUPERBRUK Sp. z o. o. umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w programie;
w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
do czasu wypełniania prawnie uzasadnionych interesów ABW SUPERBRUK Sp. z o. o. stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie
uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w BRUK BENEFIT są także kontrahenci, z którymi Administrator zawarł stosowne
umowy (w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych) świadczący:
usługi kurierskie;
usługi serwisowe/informatyczne oprogramowania/strony internetowej/serwera;
usługi w zakresie prawnej;
usługi księgowe
ABW SUPERBRUK Sp. z o. o. jako organizator i właściciel Programu Lojalnościowego BRUK BENEFIT.
Dane osobowe przetwarzane w BRUK BENEFIT nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („państwa
trzecie”) . Możliwe jest przekazanie danych osobowych przez ABW SUPERBRUK Sp. z o. o. do Państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli
jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ABW SUPERBRUK
Sp. z o. o. Jakiekolwiek inne przekazywanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce jedynie po uzyskaniu Państwa zgody.
Posiadają Państwo prawo do:
żądania dostępu swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych lub do ich usunięcia;
wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
✓ z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy ABW SUPERBRUK Sp. z o. o. przetwarza dane do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
✓ w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w
zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art.21 ust. 2
RODO);
żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanych na
podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od ABW SUPERBRUK Sp. z o. o. Państwa danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych
innemu administratorowi danych;
wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych warunkuje udział w programie Lojalnościowym BRUK BENEFIT
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

