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Informacje dotyczące przetwarzanIa danych osobowych przez nettLe s.a.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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, zwanego dalej „RODO”, pragniemy przekazać Państwu kilka istotnych informacji na temat 
ochrony Pani/Pana danych osobowych.

Kto jest administratorem pani/pana danych?

1. Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych Użytkowników Serwisu EDTP jest NETTLE S.A. 

2. Administratorami danych osobowych w zakresie dokonywanych przez Użytkowników zamówień są Dostawcy - w zakresie, 
w jakim jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Użytkownikiem. 

3. W przypadku gdy NETTLE S.A. w ramach określonych produktów pełni również rolę Dostawcy, staje się wówczas 
Administratorem danych także w tym zakresie - analogicznie do ust. 2.   

Każdy z administratorów wskazanych powyżej jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych 
Użytkownika w związku z wykonywaniem umowy z Użytkownikiem.

w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy pani/pana dane?

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu:

a) świadczenia usług korzystania z Serwisu EDTP określonych w Regulaminie Serwisu, na podstawie wyrażonej przez 
     Państwa zgody (Podstawa prawna art. 6 lit. a) RODO);

b)  wykonania umowy, której jest stroną jest Użytkownik, którego dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika,  
    którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Podstawa prawna art. 6 lit. b) RODO);

c) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,  
    w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane 
    dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (Podstawa prawna art. 6 lit. f) RODO);

jak długo przechowujemy pani/pana dane?

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy  
w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,  
a w przypadku udzielenia Administratorowi zgody marketingowej, do czasu cofnięcia zgody – zgodnie z art. 21 ust. 2. RODO. 

jakie prawa przysługują pani/panu w związku z państwa danymi?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Państwu:

1) Prawo do dostępu do treści danych,

2) Prawo do sprostowania danych,

3) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

5) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) Prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w celu korzystania z Serwisu EDTP oraz zawarcia i realizacji umowy niezbędne. 
W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami zgodnie z danymi wskazanymi w sekcji „W jaki sposób się  
z nami kontaktować?”.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych w dowolnym czasie, bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo 
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Udostępnianie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom, które świadczą usługi w naszym imieniu, na podstawie naszych 
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instrukcji. Te podmioty nie są przez nas upoważnione do wykorzystywania lub ujawniania tych informacji w sposób inny, niż 
jest to niezbędne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.

Możemy również udostępnić Pani/Pana dane, jeśli wymagają tego przepisy prawa, podmiotom w nich upoważnionym. 

jak chronimy dane osobowe 

Wdrożyliśmy oraz utrzymujemy odpowiednie środki techniczne  i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych 
Użytkownika przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, 
ujawnieniem lub wykorzystaniem.

aktualizacje naszej Informacji o ochronie prywatności 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może być okresowo i bez wcześniejszego powiadomienia aktualizowana, aby 
odzwierciedlać zmiany w naszych praktykach dotyczących danych osobowych mających na celu zapewnienie zgodności  
z obowiązującymi przepisami. Informację o tym zamieścimy na naszych stronach internetowych, aby poinformować Pana/
Panią o wszelkich istotnych zmianach w naszej Informacji o ochronie prywatności.

w jaki sposób się z nami kontaktować?

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub chce Pan/Pani, 
abyśmy zaktualizowali informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani preferencjach, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem 
adresu email: rodo@nettle.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem adresu 
email: iod@nettle.pl

lub pod adresem:

Nettle S.A. 
ul. Hubska 44 
50-502 Wrocław


