
Klauzula informacyjna dla CENEGA SA

1. Administratorem Pani/Pana (Użytkownika) Danych Osobowych jest CENEGA
Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie  (02  -  255)  przy  ul.  Krakowiaków  36,
zarejestrowaną  w  Rejestrze  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod
numerem  KRS  0000498248,  NIP:  5210085235,  REGON:  012082833  .  Dalej
CENEGA.

2. Korespondencję  związaną  z  przetwarzaniem i  ochroną  danych  osobowych
oraz  realizacją  praw  osób  do  których  należą  dane należy  kierować
do IOD@cenega.com

3. Przetwarzanie  danych  osobowych  przez  CENEGA  SA  jest  prawnie
uzasadnionym  interesem  administratora  i  ma  celu  realizację  usług  oferowanych
przez CENEGA SA (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f RODO).

4. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez CENEGA to:
 nazwa użytkownika,
 adres e-mail,
 numer telefonu,
 imię
 nazwisko
 adres pocztowy (w przypadku dostawy)

Powyższe dane CENEGA pozyskuje bezpośrednio od Użytkownika. 
5. Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  podmioty  realizujące  usługi  na  rzecz

Użytkownika np. dostawcy usług IT, operatorzy pocztowi, kurierzy (wysyłka przesyłek
do  adresatów)  inne  podmioty  zaangażowane  do  realizacji  świadczonych  przez
CENEGĘ usług.

6. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani
organizacji międzynarodowych, o ile nie zostanie wyrażona zgoda na taki transfer
danych.

7. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas konieczny do realizowania 
i  udzielenia  odpowiedzi.  Okres  przetwarzania  danych  może  być  przedłużony  w
przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub
też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów
władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą
wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, tj. 6 lat, dane są
nieodwracalnie usuwane.

8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz prawo ich
sprostowania,  usunięcia,  żądania  ograniczenia  ich  przetwarzania,  prawo  do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo
do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  w  dowolnym  momencie,  co  pozostaje  bez
wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

9. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z
innych uprawnień, o których mowa w art. 15-22 RODO należy wysłać wiadomość na
adres IOD@cenega.com  ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody
na  przetwarzanie  danych  osobowych będzie  brak  możliwości  świadczenia  usługi,
realizacji ew. zamówień lub udzielenia odpowiedzi.
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10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych  („PUODO”)  gdy  przetwarzanie  Danych  Osobowych  Użytkownika
dotyczących  narusza  przepisy  Rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  
(ROZPORZĄDZENIE 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).

11. Podanie  Danych  Osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  jest  warunkiem
umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez CENEGA.  W
konsekwencji  odmowy  zgody  na  przetwarzanie  Danych  Osobowych  Użytkownika
przez  CENEGA  skutkować  będzie  brakiem  możliwości  korzystania  z  usług
świadczonych przez CENEGA

12. CENEGA  uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika
informacji  handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (Dz.  U.  z  2013  roku,  poz.  1422  ze  zm.).
Przesyłanie  informacji  handlowych  może  mieć  miejsce  jedynie  po  uprzednim
wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej
CENEGA SA.  
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