Klauzula do formularza kontaktu:

Skrócona forma klauzuli informacyjnej:
Administratorem twoich danych osobowych jest Mobile Marketing Center Sp. z o.o., ul.
Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa. Udostępnione przez Ciebie dane osobowe będą
przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży za pomocą strony internetowej
sklep.centrumzdrowotne.pl.
Zobacz proszę szczegółową informację na temat przetwarzania twoich danych osobowych:
Kim jesteśmy?

Klauzula informacyjna
Mobile Marketing Center Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000408422, NIP 5252525590, kapitał
zakładowy 50.000,00 zł, zwana dalej „MMC” lub „
My”.

Jak się z nami
kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego
znajdującego się na stronie: http://sklep.centrumzdrowotne.pl/kontakt
lub mailowo pod adresem: sklep@centrumzdrowotne.pl.

Dlaczego potrzebujemy
Twoich danych
osobowych i jakie są
podstawy prawne ich
przetwarzania

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celu:
● zawarcia umowy sprzedaży za pomocą strony internetowej
sklep.centrumzdrowotne.pl i wykonania tej umowy (na postawie Art. 6
(1) b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 (“RODO”),
● dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, w szczególności w
przypadku kiedy nie będziesz zadowolony z Naszych działań, co
nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z
Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) f
RODO),
● marketingu i promocji Naszych usług, a także informowania o Naszej
ofercie, po wyrażeniu przez Ciebie zgody w tym zakresie (na podstawie
Art. 6 (1) a RODO).

Czy przekazanie danych Tak, przekazanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak
jest dobrowolne?
w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych do zawarcia umowy
sprzedaży czy na potrzeby marketingu i promocji Naszych usług, a także
informowania o Naszej ofercie jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich
danych osobowych zawarcie i wykonywanie zawieranej z Tobą umowy
sprzedaży, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, a
także promocja naszych usług i oferty byłyby niemożliwe.
W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to
konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego
interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić
zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z

Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować”
znajdującej się powyżej.
Komu możemy
udostępnić Twoje
dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe
tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje
dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze
zlecenie, np. dostawcom oprogramowania, dostawcom powierzchni
serwerowych,
upoważnionym
przez
Nas
pracownikom
i
współpracownikom, podmiotom świadczącym nam usługi prawne lub
konsultingowe oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania –
oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną.

Jak długo będziemy
przetwarzać Twoje
dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny
mając na uwadze ww. cel, dla którego te dane zostały zebrane. W
każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony,
kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami
kontaktować” znajdującej się powyżej.

Jakie są Twoje
uprawnienia?

MMC respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych Nam
danych osobowych, a mianowicie:
●
●
●
●

●

●

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych
(„prawo do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych
osobowych,
prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych
osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w
ramach prawnie uzasadnionego interesu),
prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem,
prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora
Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje
prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części
„Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.
Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

