
Bydgoszcz, 2018-05-25 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PROCESEM 

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma: 

Platforma Odblaskowa Sp. z o.o. 

85-503 Bydgoszcz, 

ul. Rynkowska 2, 

Kontakt tel: +48 508 855 293

Kontakt e-mail: biuro@platformaodblaskowa.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy / obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed 

zawarciem umowy / przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą - podane dane będą przetwarzane 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

b) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych, 

c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi

• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych,

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Platforma Odblaskowa Sp. z o.o., a w szczególności: dochodzenia, 

realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta, prowadzenia analiz jakości świadczonych usług sprzedaży, - 

podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt,

e) przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług 

oferowanych przez firmę,

f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

g) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

• świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi 

płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),



• obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet 

przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

• w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w 

szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą 

zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi 

mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o. 

4.  Państwa  dane  zostały  pozyskane  w  ramach  wykonywania  umowy/obsługi  o  charakterze  handlowym  i

obejmują: 

a) imię i nazwisko, 

b) nazwę firmy, 

c) dane teleadresowe i email,

d) informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

a) upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Platforma Odblaskowa Sp. z o.o., 

b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy Platforma Odblaskowa Sp. z o.o.,

c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa,

d) wymienione powyżej w punkcie 3 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji

międzynarodowej.

6.  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  dopóki,  dopóty  nie  zostanie  zgłoszony  sprzeciw  wobec  ich

przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie,

której dane dotyczą.



7.  Jako Administrator  Państwa Danych Osobowych informujemy, że mają  Państwo prawo dostępu do  swoich

danych oraz  możliwość ich  poprawiania.  Przysługuje  Państwu także prawo do  usunięcia  danych,  do przenoszenia

danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.  Podanie  przez  Państwa danych osobowych jest  dobrowolne, lecz  niezbędne  do  wykonywania  czynności,  o

których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.

9. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem

internetowym,  podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  warunkiem zawarcia  tej  Umowy.  Podanie  danych

osobowych  w  tej  sytuacji  jest  dobrowolne,  jednak  konsekwencją  niepodania  tych  danych  będzie  brak  możliwości

zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym. 

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych 

osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie 

internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym 

prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności 

dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów 

płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez 

Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania 

umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze 

składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej 

pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W  przypadku  przekazania  Pani/Pana  danych  osobowych  do  Twisto  Polska  sp.  z  o.o.  w  związku  z  możliwością

zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska

sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez

Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym

prowadzenia  działalności  przyjętym przez Sklep internetowy i  w celu realizacji  umowy zawartej  pomiędzy Sklepem

internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.



Powyższa klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z 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. Nie wymaga ona żadnych

działań z Państwa strony.


