Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informujemy,
że poniżej zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych
osobowych na stronie doladuj.plushbezlimitu.pl. Jeżeli masz więcej pytań – skontaktuj się z nami na
adres e-mail: rndo@liberty.eu.
Dane osobowe - jak je zbieramy?
Twoje dane osobowe zbieramy w momencie, gdy korzystasz z naszych usług (np. serwisów
internetowych). Dane osobowe mogą być zapisywane np. w plikach cookies, które instalujemy lub
instalują nasi zaufani partnerzy na naszych stronach oraz urządzeniach, które wykorzystujesz do
korzystania z naszej oferty.
Administrator danych – kto nim będzie
Oczywiście my – Liberty Poland S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Katowickiej 47
Przetwarzanie Twoich danych – w jakim celu?
Zależy nam na tym, by przetwarzać Twoje dane osobowe w kilku celach:





by świadczone przez nas usługi były odpowiedzią na to, co Cię interesuje
by treści ukazujące się w naszych serwisach były dopasowane do Twoich zainteresowań
również by publikowane przez nas reklamy odpowiadały Twoim potrzebom i upodobaniom
by świadczone przez nas usługi nie były polem do nadużyć i oszustw – bezpieczeństwo
Twoich danych jest nas najważniejsze

Możliwość przekazywania Twoich danych – komu?
Prawo daje nam możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze
zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe, dostawcy
systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi posprzedażne, serwisowe i
doradcze, podwykonawcy w zakresie naliczania opłat i obsługi płatności, podmioty uprawione na
podstawie przepisów prawa, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, spółki z Grupy Cyfrowy Polsat.
Twoje prawa w stosunku do danych
Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Liberty Poland S.A. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
Możesz również zażądać:
1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli przysługuje ci prawo do uzyskania
potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego
przetwarzania,
2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne,
3. usunięcia danych,

4. ograniczenia przetwarzania danych,
5. przeniesienia danych, czyli do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych
osobowych oraz przesłania ich innemu podmiotowi,
6. ponadto, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego
interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Dla
celów dowodowych Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub
elektroniczną,
7. ponadto masz prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na
miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce
domniemanego naruszenia RODO,
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie obowiązywania Umowy/realizacji zamówienia, a po jej
zakończeniu lub w przypadku gdy nie doszło do jej zawarcia przez okres: a) przewidziany dla
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i
rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań
cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w
przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi
wcześniej.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Twoje dane osobowe będą podlegały profilowaniu oraz przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany,
jeżeli wyrazisz na to zgodę lub jeżeli będzie to dozwolone przez prawo Unii lub prawo polskie,
któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie
uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.
Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych
Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na podstawie
prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z nich może być konieczność przetwarzania
danych do wykonania lub zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić
regulamin jednego z naszych serwisów www, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w tym
profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W przypadku pozostałych celów, takich
jak analityka ruchu lub zapobieganie nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes
administratora danych - Liberty Poland S.A.
Wyraź zgodę na przechowywanie 25 maja 2018 roku, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też na
przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich danych osobowych
pozostawianych przez Liberty Poland S.A. w ramach korzystania z oferowanych przez nas usług.
Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po 25 maja 2018 roku w celach marketingowych w ramach
korzystania z oferowanych przez nas usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze lepiej w Twoje
preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Jeszcze więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych znajduje się w Polityce Prywatności
Liberty Poland S.A. na stronie www.liberty.eu
Jednocześnie informujemy, że Liberty Poland S.A. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się drogą elektroniczną, poprzez e-mail: rndo@liberty.eu, w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

