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Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w firmie
Zdrowy Bidon Sp. z o.o.

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Zdrowy Bidon Sp. z o.o.,
z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 52D, 53-333 Wrocław, NIP 8992764011, zapisana w
rejestrze sądu rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy
Krajowego rejestru sądowego, nr KRS: 0000547479.
2. Jakie dane przetwarzamy
Spółka przetwarza dane osobowe:
1. Niezbędne do realizacji obowiązków, które wynikają z przepisów prawa pracy,
podatkowych, bezpieczeństwa oraz sanitarnych a także do realizacji obowiązków wobec
organów administracji państwowej.
2. Niezbędne do wykonania umowy lub wykonania przedsięwzięć ustalonych przed
podpisaniem umowy.
3. Niezbędne do realizacji celów uzasadnionych interesem administratora.
4. Na podstawie udzielonego pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych.
Wspomniane dane to w szczególności adres e-mail, imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer
telefonu, ewentualnie adres doręczenia produktów.
Dla przesyłania informacji handlowych wykorzystujemy głównie identyfikatory sieciowe.
Informacje te wysyłamy wyłącznie o naszych produktach i na podstawie zgody, która jest
całkowicie dobrowolna. W każdym momencie można odwołać zgodę lub wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych osobowych związanego z przesyłaniem informacji handlowych.
W przypadku udzielenia zgody w związku z osobą mającą poniżej 15 lat, zgoda musi zostać
udzielona przez osobę, która posiada władzę rodzicielską nad tym dzieckiem.
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3. Przesyłanie informacji handlowych, komunikacja marketingowa, ankiety i konkursy
Informacje handlowe, informacje o nowościach oraz ofertach okazyjnych, przesyłamy jedynie w
zgodzie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych w uzasadnionym interesie lub na
podstawie udzielonej zgody.
Klienci mogą w każdym momencie zakończyć odbieranie informacji handlowych. Mają też prawo
do poprawiania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia.
Jeśli klient nie wyraża zgody na przesyłanie informacji handlowych lub przetwarzanie danych
osobowych w tym celu, chce ograniczyć przesyłanie informacji lub poprawić dane – ma
możliwość wykonać te działania za pośrednictwem adresu e-mail: info@zdrowybidon.pl.
4. Jak długo przetwarzamy dane
Dane osobowe przetwarzamy prze okres umowy, która jest podstawą do ich przetwarzania oraz
przez okres występowania prawnych skutków wynikających z danej umowy. Po upływie tych
okresów przechowujemy dane potrzebne do realizacji obowiązków księgowych i podatkowych.
Informacje handlowe przesyłamy klientom przez cały okres, kiedy trwa zgoda na ich przesyłanie.
Ewentualnie do momentu, kiedy dojdzie do wypisania się z odbierania tych informacji lub kiedy
zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu. Nie dłużej jednak niż przez
okres 3 lat. Po tym okresie poprosimy o udzielenie nowej zgody.
5. Bezpieczeństwo
Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przebiega w
zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, włącznie z Rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych (RODO).
Biorąc pod uwagę stan techniki, koszty przeprowadzenia czynności, naturę, zakres, kontekst oraz
cele przetwarzania danych, przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które są dla każdego
konkretnego celu niezbędne.
Wszelkie dane osobowe w formie elektronicznej są zapisane w bazach danych i systemach, do
których dostęp mają jedynie te osoby, które bezpośrednio przetwarzają te dane w celach
opisanych w niniejszych zasadach i tylko w niezbędnym zakresie. Dostęp do tych danych jest
chroniony hasłem.
6. Termin wejścia w życie
Niniejsze zasady wchodzą w życie od 25 maja 2018 r.
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