INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
(KLIENTÓW PROGRAMU SALAMANDER CLUB)

Administratorem danych osobowych jest Salamander-Polska Sp. z o.o., ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546
Warszawa, tel. 22 828 31 46, e-mail: odo@salamander.pl, KRS: 0000162092.
Salamander-Polska Sp. z o.o. informuje, iż:
1. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach, o ile
została na nie wyrażona przez Państwa zgoda:
a) wydania Karty Klienta Salamander Club,
b) marketingowych i informacyjnych, tj. otrzymywania informacji dot. Salamander Club, o
kolekcjach, promocjach, akcjach marketingowych, życzeń świątecznych i zaproszeń na
wskazany adres mailowy i/lub adres korespondencyjny.
2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku ich niepodania traci
Pani/Pan prawo do:
a) uzyskania Karty Klienta Salamander Club,
b) otrzymywania informacji o stanie swojego konta, jak również otrzymywania informacji dot.
Salamander Club, o kolekcjach, promocjach, akcjach marketingowych, życzeń
świątecznych i zaproszeń,
3. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie – podstawa
prawna - art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez SalamanderPolska sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych (pracownicy Salamander-Polska sp. z
o.o.), podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Salamander-Polska sp. z o.o. na
podstawie zawartej umowy (podmioty świadczące usługi informatyczne)
5. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowych,
6. przysługuje Pani/Panu prawo:
a) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed
jej cofnięciem (zgodę można wycofać przesyłając informację o cofnięciu zgody na adres
odo@salamander.pl lub przekazując tę informację osobiście w dowolnym Salonie
Salamander),
b) żądania od Salamander-Polska sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane
osobowe Pani/Pana dotyczące, dostępu do podanych przez Panią/Pana danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
c) uzyskania od Salamander-Polska sp. z o.o.:
 informacji na temat kategorii odnośnych danych osobowych,
 kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie
Salamander-Polska sp. z o.o. (za wszelkie kolejne kopie Salamander – może
pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych),
d) do przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania programu
Salamander Club lub do dnia odwołania przeze Panią/Pana zgody.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Zarząd
Salamander-Polska Sp. z o.o.

