
 

 
  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej RODO − informujemy, 

że: 

Administratorem danych osobowych dystrybutora jest RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I 

WSPÓLNICY SP. K. z siedzibą w Środzie Śląskiej, posiadająca adres: ul. Ceramiczna 2, 55-300 

Środa Śląska, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabryczna, IX wydział gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000332693, NIP: 8990027076 (dalej: Administrator).  

Dane dystrybutora są wykorzystane w celu umożliwienia dostępu do prowadzonej przez 

Administratora strony internetowej pn. „Strefa Dystrybutora” (dalej: Strefa Dystrybutora). 

Administrator może w Strefie Dystrybutora publikować informacje marketingowe, w tym informacje 

handlowe i branżowe, których wyświetlanie wymaga zgody dystrybutora. Podstawą prawną 

przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzw. prawnie 

uzasadniony interes Administratora, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

Administrator może podejmować działania w celu marketingu bezpośredniego promującego jego 

usługi i produkty i w tym celu udostępniać swoją stronę internetową dedykowanym adresatom 

oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda wyrażona przy logowaniu do Strefy Dystrybutora na 

przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych w tym celu przysługuje Państwu w każdym momencie i może być 

zrealizowane przez kontakt z Administratorem zamieszczany w przesyłanych wiadomościach. 

Realizując Państwa prawo do cofnięcia zgody Administrator będzie musiał zablokować możliwości 

logowania do Strefy Dystrybutora. 

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do: 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 



 

 
  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• prawo do przenoszenia danych, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ww. celu do czasu cofnięcia zgody. Administrator 

przez okres jeden roku liczonego od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych może 

przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania 

tych danych. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe 

zautomatyzowanych decyzji, ale wykorzystuje je w celu profilowania tj. dostosowania 

odpowiednich treści i informacji udostępnianych w Strefie Dystrybutora. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych ma 

charakter dobrowolny, ale jest niezbędna dla umożliwienia korzystania ze Strefy Dystrybutora. 

 


