Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fernand Polska 2.0 sp. z o.
o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej 230, (03-674) Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa
– Praga Północ, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000858989, NIP 125-17-12-678, REGON: 387695723 (dalej: „Fernand Polska 2.0”):
 w celu założenia i realizacji mojego Zamówienia na warunkach opisanych w
Regulaminie;
 na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji
handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 Zostałem/am poinformowany/a, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.
 Zapoznałem/am się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych pod adresem
https://fernand.pl/content/3-polityka-prywatnosci oraz informacją, iż:
1.

2.

3.

Administratorem moich danych osobowych jest Fernand Polska 2.0 sp. z o. o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej 230, (03-674) Warszawa, wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Warszawa – Praga Północ, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000858989, NIP 125-17-12-678, REGON:
387695723– dalej „Administrator”.
Dane osobowe zbierane przez Administratora to dane niezbędne do
prawidłowego wykonania i rozliczenia Umowy sprzedaży wybranego Produktu, w
tym złożenia i realizacji mojego Zamówienia na warunkach opisanych w
Regulaminie. Postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a.
zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 pkt. lit. a RODO);
b.
wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 pkt.
1 lit. c RODO);
c.
sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (art. 6
pkt. 1 lit. f RODO).
Przysługują mi następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b.
prawo dostępu do moich danych osobowych,
c.
prawo żądania sprostowania moich danych osobowych,
d.
prawo żądania usunięcia moich danych osobowych,
e.
prawo żądania ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, przetwarzanych
w celu i na podstawach określonych w niniejszej informacji. Administrator
zaprzestanie przetwarzać dane w celach określonych poniżej, chyba że
będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy,
które są nadrzędne wobec moich interesów, praw i wolności lub dane będą
niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń,

prawo do przenoszenia moich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od
Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego; mogę przesłać te dane innemu administratorowi danych lub
zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora,
h.
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami moich danych osobowych są podmioty współpracujące z
Administratorem.
Moje dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania właściwych, prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora związanych z
przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia
związanych z Umową sprzedaży, z którą związane jest przetwarzanie danych, lub
związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie pod
adresem: sklep@fernand.pl.
g.

4.
5.
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