P.P.H.U. MIRAGE MONIKA BIELKA
UL. KS. FR. OLEJNICZAKA 6
63-800 GOSTYŃ POZNAŃSKI
NIP: 696-100-40-83
TEL./FAX 65 572 04 74
BIURO@MIRAGE.SKLEP.PL
WWW.MIRAGE.SKLEP.PL

Szanowni Państwo,
W związku z tym, Ŝe od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), przekazuje Państwu informacje
dotyczące danych osobowych.
PoniŜsze informacje przekazujemy wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest
wymagane od Pani/Pana Ŝadne działanie lub kontakt z P.P.H.U. MIRAGE MONIKA
BIELKA
1. Administrator danych osobowych:
P.P.H.U. MIRAGE MONIKA BIELKA
UL. KS. FR. OLEJNICZAKA 6
63-800 GOSTYŃ POZNAŃSKI
NIP: 696-100-40-83
jestem Administratorem Twoich danych osobowych.
2. Cele i podstawy przetwarzania
- ·w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu realizacji ciąŜącego na Administratorze obowiązku prawnego;
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
- w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe moŜemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy
przy ich przetwarzaniu np. firmie informatycznej, firmie serwisowej sprzętu,
firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi pocztowe.

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie
przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.
5. Okres przechowywania danych
- Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
- Twoje dane przetwarzamy takŜe w związku z ciąŜącymi na nas obowiązkami
do czasu ich wypełnienia.
- Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu
bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aŜ zgłosisz sprzeciw
względem ich przetwarzania w tym celu.
6. Twoje prawa
Informujemy, Ŝe przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
- prawo do usunięcia danych
JeŜeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
moŜesz zaŜądać, abyśmy je usunęli.
- ograniczenia przetwarzania danych
MoŜesz zaŜądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,
jeŜeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub
przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, Ŝebyśmy je usunęli, bo są Ci
potrzebne od ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. JeŜeli skorzystasz z
tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi
na szczególną sytuację. Masz takŜe prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych
niŜ marketing bezpośredni, a takŜe, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania
powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam twoją
szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w
tych celach, chyba Ŝe wykaŜemy, Ŝe podstawy przetwarzania przez nas Twoich
danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub teŜ Ŝe Twoje dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w u strukturyzowanym, powszechnie uŜywanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane
osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub
Twojej zgody. MoŜesz teŜ zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku chęci realizacji powyŜszych praw, prosimy o kontakt drogą
elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem
następujących danych:

P.P.H.U. MIRAGE MONIKA BIELKA
TEL./FAX 65 572 04 74
BIURO@MIRAGE.SKLEP.PL(od poniedziałku do piątku
w godz.10:00 - 18:00
JeŜeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, moŜesz równieŜ zrealizować swoje prawa
przychodząc do siedziby
UL. KS. FR. OLEJNICZAKA 6
63-800 GOSTYŃ POZNAŃSKI
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych Podanie przez
Ciebie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy.

P.P.H.U. MIRAGE 1 Daniel Bielka
Ziółkowo 52
63-840 KROBIA
NIP 696-131-14-25

Szanowni Państwo,
W związku z tym, Ŝe od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), przekazuje Państwu informacje
dotyczące danych osobowych.
PoniŜsze informacje przekazujemy wyłącznie w celach informacyjnych, nie jest
wymagane od Pani/Pana Ŝadne działanie lub kontakt z P.P.H.U. MIRAGE 1 Daniel
Bielka
1. Administrator danych osobowych:
P.P.H.U. MIRAGE 1 Daniel Bielka
Ziółkowo 52
63-840 KROBIA
NIP 696-131-14-25
jestem Administratorem Twoich danych osobowych.
2. Cele i podstawy przetwarzania
- ·w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celu realizacji ciąŜącego na Administratorze obowiązku prawnego;
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO);
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
- w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe moŜemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy
przy ich przetwarzaniu np. firmie informatycznej, firmie serwisowej sprzętu,
firmom kurierskim, firmom świadczącym usługi pocztowe.
4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie
przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

5. Okres przechowywania danych
- Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do
końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
- Twoje dane przetwarzamy takŜe w związku z ciąŜącymi na nas obowiązkami
do czasu ich wypełnienia.
- Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu
bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aŜ zgłosisz sprzeciw
względem ich przetwarzania w tym celu.
6. Twoje prawa
Informujemy, Ŝe przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
- prawo do usunięcia danych
JeŜeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
moŜesz zaŜądać, abyśmy je usunęli.
- ograniczenia przetwarzania danych
MoŜesz zaŜądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,
jeŜeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub
przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, Ŝebyśmy je usunęli, bo są Ci
potrzebne od ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. JeŜeli skorzystasz z
tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi
na szczególną sytuację. Masz takŜe prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych
niŜ marketing bezpośredni, a takŜe, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania
powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś wtedy wskazać nam twoją
szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w
tych celach, chyba Ŝe wykaŜemy, Ŝe podstawy przetwarzania przez nas Twoich
danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub teŜ Ŝe Twoje dane są nam
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w u strukturyzowanym, powszechnie uŜywanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane
osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub
Twojej zgody. MoŜesz teŜ zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi.
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku chęci realizacji powyŜszych praw, prosimy o kontakt drogą
elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem
następujących danych:
P.P.H.U. MIRAGE 1 Daniel Bielka
65 5730330

od poniedziałku do piątku
w godz.10:00 - 18:00
JeŜeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, moŜesz równieŜ zrealizować swoje prawa
przychodząc do siedziby
Ziółkowo 52
63-840 Krobia
7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych Podanie przez
Ciebie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy.

