Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest PHU Rolmax Gabriel Kurzyna z siedzibą przy ul.
Piaseckiej 208 w Świdniku, e-mail: rolmax@rolmax.net.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy o kontakt z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rolmax@rolmax.net.pl lub pod adresem: PHU Rolmax
Gabriel Kurzyna, ul. Piasecka 208, 21-040 Świdnik.
3. Pani/Pana dane otrzymaliśmy w związku z przeprowadzonymi transakcjami handlowymi i/lub
wystawionymi na Pani/Pana dane ofertami handlowymi i/lub wyrażonymi zgodami na przetwarzanie
danych osobowych.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne w związku z, prowadzoną przez PHU Rolmax
Gabriel Kurzyna, działalnością handlową, w tym w szczególności do:












realizacji zawartych umów handlowych, zawierania nowych umów handlowych i
przygotowywania ofert handlowych;
umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu
internetowego PHU Rolmax pod adresem: www.rolmax-sklep.pl, w tym: zakładania i
zarządzania kontem w Strefie Klienta oraz zapewnienia obsługi realizowanych przez
Pana/Panią transakcji i rozwiązywania ew. problemów technicznych;
obsługi zgłoszeń gwarancyjnych, reklamacyjnych i innych zgłoszeń związanych z obsługą
posprzedażową, w tym obsługą związaną z zamawianiem i zakupem części zamiennych
oraz usługami serwisowymi, a także wszelkich innych zgłoszeń, które otrzymujemy (np.
przez pocztę e-mail czy dostępny na stronie i sklepie www formularz kontaktowy);
przechowywania danych w celach archiwalnych,
zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji
mobilnych – na podstawie wyrażonej zgody,
zapewnienia obsługi kart płatniczych,
prowadzenia analiz jakościowych i ilościowych dla celów statystycznych,
przechowywania danych w celach rozliczeniowych oraz w związku z obowiązkami
podatkowymi PHU Rolmax Gabriel Kurzyna i innymi obowiązkami wynikającymi z
przepisów prawa.
kontaktowania się z Panem/Panią w celach związanych ze świadczonymi przez PHU
Rolmax Gabriel Kurzyna usługami oraz – z uwagi na prawnie uzasadniony interes PHU
Rolmax Gabriel Kurzyna, w tym:

- prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem powszechnie dostępnych kanałów
komunikacji, w szczególności – za Pani/Pana zgodą – przez internet i telefon,
- organizacji akcji promocyjnych, programów lojalnościowych oraz konkursów – na podstawie
wyrażonej zgody,
- wsparcia finansowania fabrycznego, bankowego i pozostałej działalności kredytowej i
ubezpieczeniowej – na podstawie wyrażonej zgody,
- windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych oraz mediacji.

5. Pani/Pana dane, na podstawie odrębnej zgody, mogą być udostępniane następującym podmiotom:
Agro-Masz, Bank Pekao SA, BNP Paribas Lease Group, BZ WBK Leasing, De Lage Landen Leasing
Polska S.A., CNH Capital, CNH Industrial, Cynkomet sp. z o.o., Grano-System, Hydramet sp. z o.o.,
Idea Leasing S.A, Kverneland Group, Pichon SA, Pronar sp. z o.o., PZU SA, Swimer, TUiR Warta, Unia
Group, Woprol.

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez czas
obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych
i rachunkowych,
- statystycznych i archiwizacyjnych,
- maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
- dane zgromadzone i przechowywane dla celów marketingowych przez okres 5 lat od daty zawarcia
umowy lub do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej,
- dane zgromadzone w związku z organizacją programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji
promocyjnych będziemy przetwarzać przez czas ich trwania i okres rozliczenia przekazanych nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych, będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres, w którym PHU Rolmax
Gabriel Kurzyna zobowiązane jest zachowania danych lub dokumentów, które je zawierają na potrzeby
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli przez upoważnione do tego
podmioty.
7.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu
na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Gwarantujemy Pani/Panu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

