INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB KIERUJĄCYCH DO NAS ZAPYTANIA
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.Urz. UE L
2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem Twoich danych osobowych jest Cofidis S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce
z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A, dalej „my”. Możesz się z nami skontaktować
telefonicznie: +48 22 340 80 00, lub drogą elektroniczną: kontakt@cofidis.pl. Dane kontaktowe
do Inspektora Ochrony Danych: dpopolska@cofidis.pl.
Cel i podstawy prawne przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby udzielić Ci odpowiedzi na zapytanie, które do nas skierowałeś
na dane kontaktowe podane na naszej stronie internetowej, przy użyciu formularza kontaktowego
lub kalkulatora finansowego, oraz aby podjąć dalsze działania zgodnie z Twoim życzeniem. Podstawą
prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych
interesów w postaci komunikacji z użytkownikami strony internetowej.
Okres przechowywania Twoich danych
Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do udzielenia Ci odpowiedzi i wykonania
działań zgodnie z Twoim życzeniem. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe
wyłącznie w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do momentu
ich przedawnienia.
Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe przekazujemy:
• osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć
dostęp do Twoich danych osobowych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania Twoich
danych osobowych: dostawcom usług IT, w tym usług hostingu naszej poczty elektronicznej
i strony internetowej,
• innym odbiorcom – jeżeli wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do podjęcia działań
zgodnie z Twoim życzeniem, np. kurierom, ubezpieczycielom.
Twoje prawa
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Konsekwencja niepodania danych
Podanie przez Ciebie wszelkich danych jest dobrowolne. Natomiast Twoje dane kontaktowe są
konieczne żebyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

