Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Cemcolori Nederland b.v., z siedzibą pod adresem Jan
Poelsweg 20 w 5813 BN Ysselsteyn (NL), zwanej dalej „cemcolori”. Pytania dotyczące wykorzystania
Twoich danych osobowych możesz kierować na adres marketing@cemcolori.nl
Cemcolori szanuje Twoją prywatność. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności Cemcolori
informuje o sposobie, w jaki Cemcolori przetwarza Twoje dane osobowe. Jeśli korzystasz ze stron
internetowych Cemcolori lub w inny sposób przekazujesz nam dane osobowe, zastosowanie ma
niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności. Cemcolori można uznać za administratora
przetwarzania Twoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO).
Cemcolori konsultuje i przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji
określonego iz góry ustalonego celu i wykorzystujemy tylko dane otrzymane od Ciebie. Poniżej możesz
przeczytać, w jaki sposób nadajemy konkretną treść naszej polityce prywatności.
Dane osobowe, które przetwarzamy.
Cemcolori przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług lub składasz u nas
zamówienia i / lub przekazujesz nam te dane osobowe w kontekście prośby o udzielenie informacji lub
wyceny. Dane osobowe, które przetwarzamy, to
• Imię i nazwisko, inicjały
• Dane adresowe, miasto i kod pocztowy
•

Numer telefonu

• Adres e-mail
• IBAN (jeśli relacja jest osobą fizyczną)
• Preferencje produktu.
Cemcolori nie przetwarza specjalnych danych osobowych.
Cemcolori nie zamierza przetwarzać danych o osobach odwiedzających serwis, którzy są młodsi niż
wiek określony prawem kraju pochodzenia, w którym ktoś może samodzielnie wyrazić zgodę na
korzystanie z usług internetowych, chyba że posiada zgodę rodziców lub opiekuna. Nie możemy jednak
zweryfikować wieku osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Dlatego radzimy rodzicom
angażować się w działania online swoich dzieci, aby zapobiec gromadzeniu danych o dzieciach bez
zgody rodziców. Jeśli uważasz, że zebraliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez tej zgody, skontaktuj
się z nami pod adresem marketing@cemcolori.nl, a my usuniemy te informacje.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Cemcolori.
Przy zamawianiu broszury: Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, aby móc wysłać
broszurę pocztą elektroniczną. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w tym celu, a wysyłając tę
wiadomość e-mail, masz możliwość rezygnacji. Podstawą prawną jest Twoja zgoda na wykorzystanie
Twoich danych osobowych w tym celu.
W przypadku prośby o wycenę: jeśli poprosisz o wycenę na naszej stronie internetowej, przekażemy
Twoje dane do certyfikowanego podmiotu przetwarzającego lub przedstawiciela handlowego w
Twoim regionie w celu szybkiej i prawidłowej obsługi Twojego zapytania. Zawarliśmy umowę z tymi
relacjami, w której zgodziliśmy się na staranne obchodzenie się z Twoimi danymi osobowymi.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoje działanie, które może prowadzić do zawarcia umowy.

Podczas wykonywania zlecenia: Aby móc wykonać zawartą z Tobą umowę, potrzebujemy Twojego
imienia i nazwiska, adresu dostawy i faktury, a także Twojego adresu e-mail i numeru IBAN. Naszym
celem jest terminowe dostarczenie naszych produktów pod właściwy adres i umożliwienie Państwu
prawidłowego wykonania płatności.
Podczas przesyłania informacji: Te informacje mogą mieć charakter komercyjny i prześlemy je pocztą
elektroniczną. Ten e-mail zawsze zawiera opcję rezygnacji z subskrypcji (rezygnacji). Celem tych
informacji jest poinformowanie Cię o ofertach i produktach, które mają związek z produktami
wcześniej oferowanymi i / lub dostarczonymi do Ciebie. Podstawą prawną tego jest uzasadniony
interes Cemcolori, ponieważ chcielibyśmy zatrudnić Cię lub zatrzymać Cię jako klienta.
Wysyłając nasz okresowy biuletyn: w stosownych przypadkach prosimy o zgodę na wysyłanie naszego
biuletynu. W każdej chwili masz prawo wycofać tę zgodę, a opcję rezygnacji znajdziesz przy każdym
newsletterze.
Okresy przechowywania Twoich danych osobowych.
Cemcolori nie będzie przechowywać Twoich danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów,
dla których zebraliśmy Twoje dane osobowe. Ponadto, jako firma holenderska, nadal musimy
przestrzegać prawnie określonych okresów przechowywania. Przykładem tego są organy podatkowe,
które wymagają siedmioletniego okresu przechowywania wielu danych finansowych, takich jak
faktury.
Udostępnianie Twoich danych osobowych innym osobom.
Możemy przekazać dane osobowe, które nam przekazujesz, w celu dalszego przetwarzania, naszemu
sprzedawcy, który działa w Twoim regionie. W takiej sytuacji za przetwarzanie danych osobowych
Cemcolori i odpowiedniego sprzedawcy ponosimy wspólną odpowiedzialność. W związku z tym
sprzedawca jest odpowiedzialny za wykorzystanie i ochronę Twoich danych w swoich systemach i
plikach. W tym celu zawarliśmy umowę o wspólnej odpowiedzialności z naszymi dystrybutorami i na
żądanie prześlemy Ci tekst tej umowy. Radzimy również zapoznać się z oświadczeniem o ochronie
prywatności tego sprzedawcy.
Zawieramy umowę o przetwarzaniu z firmami, które przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, aby
zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. Masz również prawo wglądu do
tej umowy.
W pozostałym zakresie przekazujemy Twoje dane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne
do wykonania umowy z Tobą lub wypełnienia obowiązku prawnego.
Twoje prawa.
RODO wyraźnie wymienia szereg praw przysługujących Tobie jako osobie, której dane dotyczą:
Prawo dostępu. Na Twoje żądanie poinformujemy Cię, czy, a jeśli tak, jakie kategorie Twoich danych
osobowych przetwarzamy i do jakich celów je wykorzystujemy. W razie potrzeby otrzymasz bezpłatnie
kopię tych informacji z naszych plików.
Prawo do sprostowania. Jeśli okaże się, że mamy obiektywnie nieprawidłowe lub niepełne informacje
o Tobie, masz prawo je uzupełnić lub sprostować, o ile jest to konieczne do tego celu.
Prawo do usunięcia. Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych z naszych plików, jeżeli nie są
już potrzebne do celu, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgoda. Usunięcie danych
nie jest możliwe, jeśli obowiązek prawny wymaga przetwarzania lub przechowywania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo zablokować (dalsze) przetwarzanie swoich danych,
jeżeli kwestionujesz prawidłowość swoich danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane są
niezbędne do dochodzenia roszczeń prawnych lub jeśli kwestionujesz zgodność z prawem naszego
prawnie uzasadnionego interesu.
Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które uzyskaliśmy od
Ciebie na podstawie prawnej zgody lub umowy w formie nadającej się do odczytu maszynowego oraz
żądania przesłania tych danych bezpośrednio wybranej przez Ciebie stronie trzeciej, o ile jest to
technicznie możliwe.
Prawo do sprzeciwu. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
jeżeli uzyskaliśmy je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
Cemcolori nie wykorzystuje Twoich danych do automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania. Ze swoich praw możesz skorzystać, wysyłając żądanie na adres marketing@cemcolori.nl.
Aby upewnić się, że wniosek został złożony przez Ciebie, prosimy o dołączenie kopii swojego
dokumentu tożsamości do wniosku. Możesz sprawić, że zdjęcie w paszporcie i numer służbowy staną
się nieczytelne. Cemcolori odpowie na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż
cztery tygodnie.
Masz prawo w każdej chwili złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych w Hadze. Osoby,
których dane dotyczą spoza Holandii, mogą złożyć skargę do odpowiedniego organu tego kraju lub
stanu; ta ostatnia przystąpi następnie do konsultacji z władzami holenderskimi.
Bezpieczeństwo.
Poważnie traktujemy ochronę Twoich danych i podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi,
niechcianemu ujawnieniu i nieautoryzowanym zmianom. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane osobowe
nie są odpowiednio zabezpieczone lub pojawiają się oznaki nadużycia, napisz na adres
marketing@cemcolori.nl
Coockies
Cemcolori wykorzystuje funkcjonalne i analityczne pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy, który
jest przechowywany w przeglądarce Twojego komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej
wizyty na stronie. Funkcjonalne pliki cookie zapewniają, że strona internetowa działa poprawnie i, na
przykład, zapisane są Twoje preferowane ustawienia. Analityczne pliki cookie pochodzą z Google
Analytics i są anonimowe, więc Cemcolori nigdy nie może ich zidentyfikować. Filmy z YouTube zostały
umieszczone na naszej stronie internetowej; powiązane pliki cookie są wyłączone. Wszelkie
korzystanie z naszej strony internetowej, poza sytuacją, w której sam podajesz swoje dane, nie może
być powiązane z Tobą jako osobą, której dane dotyczą.
Poprawki.
Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności z różnych
powodów, publikując zaktualizowaną wersję na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne
przeglądanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z informacjami o
tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przedstawiona tutaj wersja pochodzi z sierpnia 2020 r.

