KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH
REALIZOWANYCH UMÓW
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HAND-PROD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
31-352 przy ul. Tetmajera 79, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000155651, na zlecenie którego działa podmiot przetwarzający: Macrolife Spółka Jawna Parda i
Wspólnicy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem
konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed datą jej wycofania. Dane
kontaktowe do Administratora: iod@hand-prod.com.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej na zlecenie Administratora
umowy przez okres jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny do realizacji ustawowych
obowiązków Administratora w szczególności wynikających z przepisów podatkowych lub o
archiwizacji dokumentów.
W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody dane będą przetwarzane także w celu
marketingowym polegającym na przekazywaniu Pani/Panu informacji o produktach będących w
ofercie Administratora. Państwa dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym
profilowaniu.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) oraz art. 6 lit c. RODO w zakresie niezbędnym do
wykonania przez Administratora ustawowych obowiązków.
Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, t.j. prawnie uzasadniony
interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim, budowaniu wizerunku i relacji
biznesowych.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości drogą telefoniczną lub elektroniczną,
podstawą przetwarzania danych będzie także art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz art. 10 ustawy z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r.
Prawo telekomunikacyjne.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, znajdujących się poza obszarem
EOG.

