
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Założenie Konta w sklepie internetowym MebleWypocznkowe.pl

1. Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest FABRYKA MEBLI TOM-POL sp. z o.o.  (dawniej FABRYKA MEBLI „TOM-

POL” Tomasz Wróbel) z siedzibą w Opatowie przy ul. Szpot 1A, 63-645 Opatów; KRS: 0001022714, NIP: 6192057630;

REGON: 524616221.

Z Administratorem można się skontaktować: 

a) osobiście w jego siedzibie; 

b) wysyłając list na adres: FABRYKA MEBLI TOM-POL sp. z o.o., ul. Szpot 1A, 63-645 Opatów; 

c) przesyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@meble-tompol.pl 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Cele przetwarzania danych Podstawy prawne przetwarzania danych
a) założenie i prowadzenie Konta oraz 

umożliwienie korzystania z jego funkcji
Podstawą prawną jest  zawarcie  i wykonywanie umowy
o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1
lit. b RODO1).

b) rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Podstawą  prawną  jest  wykonywanie  umowy
o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1
lit. b RODO).

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest  dobrowolne, ale  przekazanie  imienia i  nazwiska oraz adresu  poczty elektronicznej  jest  niezbędne do

założenia Konta w sklepie MebleWypoczynkowe.pl.

4. Odbiorcy danych:

a) home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, która świadczy dla nas usługi hostingowe w zakresie strony internetowej i

poczty elektronicznej;

b) podmioty świadczące dla nas usługi informatyczne.

5. Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do zakończenia umowy i usunięcia Konta. Zwracamy jednak uwagę, że okres przechowywania

danych przetwarzanych w związku ze złożeniem zamówienia został podany w odrębnej informacji. 

6. Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych  :  

a) prawo dostępu do swoich danych
(art. 15 RODO)

Mogą Państwo otrzymać szczegółowe informacje na temat przetwarzania
danych  oraz  przysługujących  praw,  uzyskać  dostęp  do  swoich  danych,
a także otrzymać ich kopię (pierwsza kopia jest bezpłatna).

b) prawo do sprostowania danych
(art. 16 RODO) 

Jeśli uważają Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą
Państwo zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia.

c) prawo do usunięcia danych
(art. 17 RODO) 

Mogą Państwo zażądać usunięcia danych, jeśli uważają Państwo, że nie
ma podstaw, abyśmy je przetwarzali (czyli dane nie są już nam niezbędne,
są przetwarzane niezgodnie z prawem, prawo wymaga ich usunięcia albo
wycofali  Państwo  zgodę  lub  złożyli  sprzeciw  i  nie  ma  podstaw
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przetwarzania  danych).  Nie  usuniemy  jednak  danych,  jeśli  np.  ich
przetwarzanie  jest  konieczne  do wywiązania  się  z obowiązku prawnego
albo ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

d) prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych
(art. 18 RODO) 

W  przypadku  ograniczenia  przetwarzania  danych  będziemy  je  jedynie
przechowywać  i  nie  będziemy ich  wykorzystywać  bez  Państwa zgody,
chyba że będzie to konieczne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, obrony
przed nimi albo w innych sytuacjach, kiedy RODO nam na to zezwala. 
Prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  przysługuje  Państwu
w przypadkach, gdy: 

 uważacie Państwo, że dane są nieprawidłowe; 

 przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie
Państwo, żeby zostały one usunięte; 

 nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne Państwu do
dochodzenia i ustalenia roszczeń lub obrony przed nimi;

 wnieśli Państwo sprzeciw. 

e) prawo do przenoszenia danych
(art. 20 RODO) 

Mają  Państwo  prawo  otrzymać  swoje  dane  w standardowym  formacie
elektronicznym  i  przesłać  je  innemu  administratorowi  danych  albo
wskazać, komu mamy je bezpośrednio przekazać (pod warunkiem, że jest
to technicznie możliwe). Prawo do przenoszenia obejmuje dane, które nam
Państwo  przekazali,  ale  nie  dotyczy  danych  przetwarzanych  wyłącznie
w formie papierowej.

Aby skorzystać z wymienionych powyżej praw, wystarczy skontaktować się z nami osobiście, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej albo listownie (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1.).

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeśli  uważają  Państwo,  że  przetwarzamy  dane  niezgodnie  z  prawem,  mają  Państwo prawo  wniesienia  skargi  do  organu

nadzorczego.  W  Polsce  jest  nim  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa,

www.uodo.gov.pl). Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami w celu szybkiego wyjaśnienia i załatwienia sprawy.

8.  Dodatkowe informacje.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji (ani profilowania) w taki sposób, że 

wywoływałoby to skutki prawne wobec Państwa. 

1RODO - Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)
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