
Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13  

Szanowni Państwo, 

 

na podstawie 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 – „RODO”) uprzejmie informujemy, że Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach przy  

al. Solidarności 36 jest administratorem Państwa danych osobowych. 

Inspektor Ochrony Danych  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawie 

ochrony swoich danych osobowych oraz w celu realizacji swoich praw wynikających z RODO pod adresem e-mail: 

dane.osobowe@cersanit.com lub pisemnie na adres siedziby Cersanit S.A. 

Cel i podstawa przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 lit a), b), f) RODO, w związku z prowadzeniem 

współpracy handlowej na podstawie zawartej umowy lub złożonego zamówienia, w celu ich wykonania i rozliczenia 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest  dobrowolne, ale jest warunkiem do realizacji współpracy 

handlowej. 

Udostępnianie danych 

Zebrane dane mogą być udostępniane przez Cersanit S.A. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Cersanit S.A. . Państwa dane mogą być 

także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Cersanit S.A. na podstawie umowy o powierzeniu 

danych osobowych i wyłącznie na polecenie Cersanit S.A. 

Przekazywanie danych poza EOG 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów 

przetwarzania, w szczególności w zakresie realizacji zawartych umów do czasu zakończenia ich realizacji, a 

następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu 

wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.  

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo 

wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej odwołaniem. 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, 

gdy przetwarzamy takie dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. 

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w 

przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. 

Mają Państwo prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Cersanit S.A. w sprawie decyzji podejmowanej w 

sposób zautomatyzowany, prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji podejmowanej 

w sposób zautomatyzowany. 

Mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich 

usunięcia oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. 

Mają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania ich  

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu 

maszynowego. Możesz Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali 

je do innego administratora – jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe. 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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