INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych GOLDEN Sp. j z siedzibą: Aleja Wojska
Polskiego 90A, 82-200 Malbork.
Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Spółkę GOLDEN;
3. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności
gospodarczej;
4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Spółkę;
5. dochodzenie roszczeń;
6. archiwizacja;
7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce GOLDEN.
Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. udzielona zgoda;
2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy;
3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i
wnioski.
Odbiorcy danych
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. procesorom w związku ze zleconymi przez Spółkę GOLDEN działaniami
realizowanymi w imieniu Spółki;
2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
4. kancelariom prawnym, którym Spółka GOLDEN zleciła np. prowadzenie
postępowania;
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim
dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą
przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować Spółkę GOLDEN do przetwarzania danych
przez określny czas (np. ustawy podatkowe);

2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
4. okres, na jaki została udzielona zgoda.
Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia
umowy. Niepodanie danych wymaganych uniemożliwia Administratorowi zawarcie i
realizacje umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest
dobrowolne.
Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach
wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do
bycia zapomnianym”),
c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na
przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność
przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i
miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
e) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej
Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w
art. 21 ust. 1 RODO,
f) prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o wysłanie maila na
adres golden@golden.pl w temacie maila należy wpisać „RODO”.

