POLITYKA PRYWATNOŚCI
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest P.H. Mariza Dystrybucja Magdalena
Orska-Jasielska z siedzibą w Krakowie, przy ul. Siemiradzkiego 29/4, zarejestrowana w
rejestrze CEIDG o nr NIP 676-225-96-10.
Możesz skontaktować się z nami pod adresem:
ul. Kamienna 15, 30-199 Rząska
tel. (12) 636 67 29,
e-mail: kontakt@mariza.com.pl.
Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia właściwej ochrony danych
osobowych. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami 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.
ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe zbierane są podczas rejestracji w Klubie Mariza oraz zapisywane w
plikach cookies na naszych stronach. Dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, telefon, e-mail, nr pesel, nr ID, hasło, nr konta bankowego (jeżeli płatności
dokonywane są przelewem)
 Podanie danych osobowych przy rejestracji i składaniu zamówień jest dobrowolne,
jednak ich niepodanie uniemożliwi rejestrację w klubie Mariza oraz złożenie i
realizację zamówienia w formie wysyłkowej.
 Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, ich
niepodanie uniemożliwi otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie firmy oraz o
promocjach kierowanych do Klientów.
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, w których przechowywane są
informacje na temat sesji użytkownika oraz dane statystyczne usługi Google Analytics. Pliki
te można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z przynależnością do Klubu Mariza
takich jak:
 rejestracja w klubie Mariza, składanie zamówień, budowanie struktury oraz
prowadzenie rozliczeń, kontakt z członkami klubu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO )
 realizacja i wysyłka zamówień na podany adres oraz postępowanie reklamacyjne
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO )
 realizacja obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie dokumentów
księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)



marketing bezpośredni własnych produktów i usług, będący prawnie uzasadnionym
interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.

UDOSTĘPNIENIE ORAZ POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są udostępniane i powierzane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie
Administratora w celu związanym z realizacją usług, takim jak: firmy kurierskie, firmy
świadczące usługi informatyczne, firmy świadczące pomoc prawną, rachunkową, podatkową
oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe są przechowywane przez cały okres aktywności Państwa w klubie Mariza oraz
w formie archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane potrzebne do
realizacji obowiązków prawnych będą przechowywane przez czas wymagany
postanowieniami przepisów prawnych powszechnie obowiązujących.
Dane osobowe podane w celach marketingowych przetwarzane będą do czasu cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie, a w formie archiwalnej przechowywane będą do 60 dni od jej
cofnięcia.
UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
 sprostowania danych,
 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 przeniesienia danych,
 sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec
przetwarzania danych naruszającego obowiązujące przepisy prawa.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień mogą Państwo złożyć wniosek drogą
mailową na adres: kontakt@mariza.com.pl, lub drogą pocztową na adres:
ul. Kamienna 15, 30-199 Rząska.

