POLITYKA PRYWATNOŚCI
Firma City Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku
– właściciel Galerii Wnętrz City Meble szanuje prywatność użytkowników serwisu
www.citymeble.com oraz oferowanych na tym serwisie Usług. Zależy Nam, aby każdy kto odwiedza
podany serwis, dokładnie wiedział, jak jest chroniona jego prywatność.
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.citymeble.com powinieneś zapoznać się z Polityką
Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych.
Dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako
„RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie
danych osobowych.
W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich
danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z korzystaniem przez Ciebie
z serwisu www.citymeble.com oraz dostępnych na tym serwisie usług: Newslettera Galerii Wnętrz City
Meble lub Klubu Architekta. Prosimy Cię o jej przeczytanie, nie zajmie to więcej niż kilka minut.
Administratorem Twoich danych osobowych jest: CITY PRO Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku przy ul. Szymanowskiego 2 (80-280),
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520379, NIP 5842737399,
reprezentowaną przez komplementariusza CITY PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Gdańsku przy ul. Szymanowskiego 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk
– Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000519854, NIP: 5842737330, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł w całości opłacony.
Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie
mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych
osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą
Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@citypro.pl; pod numerem telefonu
+48 577 669 006 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
Korzystając z serwisu www.citymeble.com akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Czym są dane osobowe i jakie dane przetwarzamy
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej.
Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz Nam w ramach korzystania z Usług dostępnych
na Naszych serwisach. Są to przede wszystkim dane niezbędne do świadczenia usługi Newslettera,
udostępnienia, założenia i prowadzenia konta, a które to dane podajesz Nam np. w ramach formularzy
lub okien dostępnych dla konkretnych Usług na naszym serwisie, jak również dane, które pozostają w
ramach poruszania się po naszym serwisie, czy Usługach czyli m.in. te, które pozostają w tzw. plikach
cookies.
Dane podane w formularzach lub zgłoszeniach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu świadczenia Tobie Usługi Newslettera, korzystania z konta w
Klubie Architekta i dostępnych w nim funkcjonalności lub kontaktu handlowego.

Gromadzone dane osobowe w zakresie usługi Newslettera obejmują:
1) Adres e-mail
Gromadzone dane osobowe w zakresie usługi Klubu Architekta obejmują informacje takie jak:
a.
b.
c.
d.

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu,
Adres zamieszkania, siedziby lub korespondencyjny,
Numer telefonu/ numer fax,
Adres e-mail,

Cele, podstawy i okresy przetwarzania danych
Podstawy prawne oraz okresy przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:
Cele przetwarzanie danych:

1. wysyłanie Newslettera do Ciebie

2

Korzystanie z funkcjonalności Usługi Klubu
Architekta

Podstawy
prawne:
Art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO
– dobrowolna
zgoda
Art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO
– dobrowolna
zgoda

Okres przetwarzania:

do czasu wycofania zgody

do czasu wycofania zgody

pomiary analityczne [doboru usług do
potrzeb naszych klientów, optymalizacji
naszych produktów w oparciu także o Twoje
3 uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie,
optymalizacji procesów obsługi w oparciu o
przebieg procesów obsługi sprzedaży i
posprzedażowej w tym reklamacji, itp.]

Art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO uzasadniony
interes
administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu lub ustalenia przez
Administratora, że dane te się
zdezaktualizowały

pomiary statystyczne (dalej „statystyka”)
marketing (w tym analizowanie i
profilowanie danych w celach
4
marketingowych) produktów i usług
administratora (dalej również „marketing
własny”).

Art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO uzasadniony
interes
administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu lub ustalenia przez
Administratora, że dane te się
zdezaktualizowały

marketing (w tym analizowanie i
profilowanie danych w celach
5. marketingowych) dotyczący produktów i
usług podmiotów trzecich (dalej również
„marketing cudzy”).

Art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO
– dobrowolna
zgoda

o czasu wycofania zgody

Archiwizacja – cele dowodowe na wypadek
prawnej potrzeby wykazania określonych
6.
faktów lub w celu ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO uzasadniony
interes
administratora

do czasu zgłoszenia skutecznego
sprzeciwu lub ustalenia przez
Administratora, że dane te się
zdezaktualizowały

Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie

wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje
dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z
tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające
a) w zakresie Newslettera Administrator nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom
danych.
b) w zakresie Usługi Klubu Architekta, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
[podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi
współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.] (Proszę jak najdokładniej opisać
wymienionych odbiorców lub ich kategorie).
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe (Proszę jak najdokładniej opisać
wymienione podmioty przetwarzające lub ich kategorie).
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych
praw:
•

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim Dane są przetwarzane na tej podstawie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są
niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
•

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Usług na Twoją rzecz – np.
podanie danych jest potrzebne, aby móc wysyłać na podany przez Ciebie adres email Newsletter albo
byś mógł korzystać z Usługi Klubu Architekta oraz wszelkich oferowanych tam funkcjonalności.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Administrator nie będzie podejmował w oparciu o dane osobowe Użytkowników zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie używamy
Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia danych
umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności
Google Analytics.
Informacja o zamiarze przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
Nie zamierzamy przekazywać danych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych

