Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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”), tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Sika Poland Sp. z o.o., jakim jest
prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, a także na podstawie przepisów prawa
krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może zostać powierzone podmiotom obsługującym wysyłkę
komunikacji marketingowej, np. operatorom platform mailingowych, kurierom.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania łączącego Panią/Pana z Sika Poland Sp. z o.o.
stosunku prawnego oraz jego rozliczenia.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do
przeniesienia danych. W przypadku żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych – w zależności od zakresu zgłoszonego żądania – dalsze otrzymywanie
ofert produktów i usług Sika Poland Sp. z o.o. może się okazać niemożliwe.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwia nam kierowanie do Pani/Pana ofert usług Sika Poland.
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