Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02‐871
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 121998, NIP
9510023364, REGON 010425921, e‐mail: sika.poland@pl.sika.com.
W Sika Poland Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: privacy@pl.sika.com. Aktualne
dane kontaktowe inspektora ochrony danych są w każdym czasie dostępne na stronie internetowej
www.sika.pl.
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 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 (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony
danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych
drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z Sika Poland Sp. z o.o. oraz w celu prowadzenia marketingu
bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników podmiotom, których usługi są
technicznie niezbędne do wykonania umowy, np. podmiotom technicznie administrującym serwisem WWW.
Dane osobowe użytkowników będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do dostarczenia żądanych
usług. Jeżeli Sika Poland nie będzie potrzebowała dłużej wykorzystywać danych osobowych dla wypełnienia
zobowiązań umownych lub wynikających z przepisów, usuniemy je z naszych systemów oraz rejestrów i/lub
podejmiemy działania w celu prawidłowej anonimizacji, aby nie można było już zidentyfikować osoby na tej
podstawie, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub wynikających z przepisów, jakim Sika Poland podlega,
np. określone przepisami okresy przechowywania.
Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Sika Poland dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług Sika Poland oraz nawiązania
kontaktu z użytkownikiem.
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