POLITYKA PRYWATNOŚCI
(PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH)
1. Warunki ogólne.
Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony Państwa danych osobowych,
które znajdują się w naszej bazie danych.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
2. Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PPHU BETA s.c z siedzibą w Bielawie
58-260 przy ul. Wolności 23/13, numer NIP: 882-08-75-28, REGON: 021166316
3. Dane kontaktowe Administratora.
Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem email: biuro@betalab.pl lub pisemnie na adres PPHU Beta s.c ul. Wolności 23/13,
58-260 Bielawa
4. Cele przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia działalności:
 handlowej, usługowej (realizacja zamówień, obsługa klienta, w tym reklamacji),
 marketingowej (kierowanie treści marketingowych na adres e-mail, bądź telefon, w tym
informacji handlowych i promocyjnych), a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1
lit. a i f RODO.
5. Okres przechowywania danych osobowych.
Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je
zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego
przechowywania (np. prawa podatkowe lub rachunkowe, zabezpieczenia lub dochodzenia
ewentualnych roszczeń)
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania zgromadzonych danych jest zgoda, Państwa dane
będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej
wycofaniem.

6. Odbiorcy danych.
Administrator danych może udostępniać zebrane dane osobowe podmiotom pośredniczącym w
zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez Administratora usług. Te podmioty to np.
dostawcy usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności,
biuro księgowe, kancelarie prawne.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego
poleceniami.
7. Przysługujące prawa.
Osobom, których dane dotyczą mają:
 prawo dostępu do swoich danych
 prawo żądania sprostowania danych
 prawo do usunięcia danych
 prawo do przenoszenia danych
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uprzednio GIODO)
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

8. Zmiany Polityki Prywatności.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 25 maja 2018 r.

