Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych
osobowych
Jednocześnie informujemy, że w zakresie imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko oraz
treści przekazywanych informacji administratorem danych jest Twisto Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (02-566 Warszawa) ul. Puławska 2. Pozyskane dane będą
przetwarzane w celu przekazania raportu Koszyk Roku 2020, prowadzenia korespondencji,
archiwalnym oraz obrony przed ew. roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych
jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na działaniach związanych z
e-commerce oraz ochronie interesu prawnego administratora. Informujemy, że przysługuje
Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub
uzupełnienia (gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i przenoszenia danych osobowychprzy czym realizacja tych praw może być uzależniona każdorazowo od spełnienia
określonych prawem przesłanek. Jeżeli uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza Pani/Pana prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, zachęcamy jednak do uprzedniego kontaktu z Administratorem w celu
wyjaśnienia wątpliwości. Dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym będą mieli
także usługodawcy, którzy zapewniają zewnętrzną obsługę Administratora, w szczególności
świadczący wsparcie w ramach usług IT lub prawnych. Jednocześnie informujemy, że
przekazane dane będą przetwarzane do momentu ustania celu ich przetwarzania lub
upłynięcia okresu określonego właściwymi przepisami prawa. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych uzyska Pani/Pan pod adresem e-mail: iod@twisto.pl. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne. Ponadto
przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do wycofania powyższej zgody w dowolnym
momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania moich danych osobowych, których dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych mają zastosowanie
postanowienia Z
 asady przetwarzania danych osobowych w Twisto Polska sp. z o.o.
1 Art.

10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219); art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954); art. 6 ust. 1 lit. a) 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).

