W ZWIĄZKU Z WYRAŻENIEM ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU
MARKETINGOWYM, INFORMUJEMY, ŻE:
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
1. Atlas sp. z o.o., z siedzibą: 91-222 Łódź ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, KRS 0000264887 - w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Atlas sp. z o.o.
2. Izohan sp. z o.o. z siedzibą: 81-963 Gdynia ul. Łużycka 2, KRS 0000063616 - w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Izohan sp. z o.o.
Dane kontraktowe do Administratora danych osobowych
Atlas sp. z o.o.:




adres: Kilińskiego 2, 91-921 Łódź
e-mail: atlas@atlas.com.pl, odo@atlas.com.pl,
telefon: 42 631 88 00, 42 631 77 60

Izohan sp. z o.o.:




adres: ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia
e-mail: izohan@izohan.pl; IOD: iod@izohan.pl,
telefon: 58 781 45 85.

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe podane na formularzu wyrażenia zgód, a także inne Twoje dane pozyskane w
toku współpracy handlowej za pośrednictwem Dystrybutorów wyrobów marki Atlas (w odniesieniu do
przetwarzania danych przez Atlas sp. z o.o.), z którym Administrator danych – Atlas sp. zo.o. zawarł umowę
handlową oraz umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i który posiada w swojej ofercie wyroby
marki Atlas.
W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
1.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
(RODO).

2.

Jeżeli w ramach współpracy handlowej Twoje dane pozyskiwane będą również za pośrednictwem
Dystrybutorów, Twoje dane osobowe przetwarzane będą (w odniesieniu do przetwarzania danych przez Atlas
sp. z o.o.) w celu marketingowym, który polega na: oferowaniu Klientom Dystrybutora dedykowanych
projektów marketingowych (np. promocje związane z realizacją wyznaczonych planów zakupowych),
dostarczaniu narzędzi wspierających odsprzedaż wyrobów marki Atlas oraz dostarczaniu wsparcia
doradczego. Powyższe działania powstają w wyniku analizy sprzedaży wyrobów marki Atlas pod kątem
rozwoju sytuacji na rynku, zapotrzebowania na towary marki Atlas oraz optymalizacji działań sprzedażowych
i marketingowych Administratora danych – Atlas sp. z o.o.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

3. Jeżeli w ramach działań marketingowych otrzymałeś od Administratora danych materiały reklamowe z logo
Administratora danych, Twoje dane będą również przetwarzanie w celu wykonania obowiązku
przechowywania dokumentów księgowych.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
4. Administrator danych informuje, że w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Twoje dane osobowe
będą również przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych
Administratora do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

Komu przekażemy Twoje dane?
1.

2.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz
Administratora(ów) danych usługi związane z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w zgodach, które
wyrazisz oraz podmioty współpracujące z Administratorem danych (dot. Atlas sp. z o.o.) w procesie
dystrybucji.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do: Sri Lanki tj. do państwa trzeciego, w którym, zapewniamy
odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych
zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Odbiorcą Twoich danych w wyżej wymienionym państwie trzecim
jest firma IFS SRI LANKA LTD, 501 Galle Road; Colombo 06, Sri Lanka, której nasz podmiot przetwarzający
(Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe Sp. z o.o.) powierza przetwarzanie danych
osobowych, ponieważ firma w państwie trzecim świadczy usługi serwisowe systemu informatycznego
służącego do rejestracji sprzedaży. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo żądania uzyskania kopii swoich
danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres: do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych
osobowych lub, jeżeli przetwarzanie jest w ramach marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych
Administratora – do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, oraz gdy
otrzymałeś materiały reklamowe z logo Administratora danych - przez okres 5 lat od początku roku następującego
po roku obrotowym w którym wydano materiał.
Jakie posiadasz prawa?
1.

2.

Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych. Posiadasz prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego lub profilowania przez Administratora danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić w
dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub za
pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby
Administratora danych.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz że przetwarzanie
danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy RODO.

Czy Twoje dane są profilowane?
Administrator profiluje Twoje dane w zakresie miejsca zamieszkania/świadczenia pracy, zakwalifikowania do
odpowiedniej grupy wiekowej (jeżeli dotyczy), preferencji w zakresie zakupów określonego rodzaju, marki
materiałów budowlanych. Skutkiem tego profilowania będzie dostosowanie oferty marketingowej Administratora
do Twoich potrzeb.
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane również za pośrednictwem Dystrybutora (dot. Atlas sp. z o.o.), to dodatkowo Twoje
dane osobowe Administrator danych profiluje pod kątem Twoich preferencji w zakresie zakupów określonego
rodzaju wyrobów marki Atlas oraz ilości zakupionych wyrobów marki Atlas. Skutkiem tego profilowania będzie
dostosowanie oferty współpracy i wparcia doradczego Administratora danych do Twoich potrzeb.
Czy podanie przez Ciebie danych jest konieczne?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi Administratorowi(om):
1. kontakt z Tobą w celach marketingowych i profilowanie Twoich danych w celach marketingowych,
2. przedstawianie Tobie dedykowanych projektów marketingowych, dostarczaniu Tobie narzędzi wspierających
odsprzedaż wyrobów marki Atlas oraz dostarczaniu Tobie wsparcia doradczego (gdy Administrator danych –
Atlas sp. z o.o. przetwarza Twoje dane pozyskane również za pośrednictwem Dystrybutorów),
3. przesłanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia - w przypadku brania udziału w szkoleniu
organizowanym przez Administratora danych oraz gdy dane szkolenie, przewiduje wydanie takiego
dokumentu.

