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Łękno, 01.06.2020 

 

Polityka prywatności 

 

 W ramach współpracy z naszą firmą zostały przekazane nam dane osobowe, które przetwarzamy w celu realizowania 

podstawowego celu realizacji zamówieo oraz świadczonych usług, komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz 

sprzedażowych i marketingowych, w tym profilowania przez TIERRA GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łęknie 63-020, ul. 

Przemysłowa 19. Paostwa dane, przetwarzamy na zasadzie dobrowolności. Pamiętaj, że tę zgodę, jak i inne wyrażone przez Ciebie 

zgody, możesz wycofad w każdym czasie kontaktując się z TIERRA GROUP Sp. z o.o. Sp. k., w szczególności poprzez email: 

biuro@tierra.com.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 61 883 35 06, bez 

wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania zrealizowanego przed wycofaniem zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnośd 

z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

 

Ponadto informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest  TIERRA GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łęknie 63-020, ul. Przemysłowa 19. 
2. Z administratorem danych można się skontaktowad poprzez adres email: biuro@tierra.com.pl  telefonicznie pod 

numerem  +48 61 883 35 06 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktowad poprzez email: 

iod@tierra.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się 
kontaktowad we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) realizowania składanych przez Paostwa zamówieo oraz realizacji świadczonych usług,   
b) komunikacji marketingowej, zawierania umów marketingowych oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym 

profilowania, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 
uzasadniony interes administratora polegający na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących towarów i 
usług administratora pocztą tradycyjną, a w przypadku wyrażenia zgody zawartej w odpowiednich oświadczeniach 
uzasadnionym interesem jest również prowadzenie komunikacji marketingowej przy wykorzystaniu innych kanałów 
komunikacyjnych, na które wyraził(a) Pani/Pan zgodę (e-mail ); a w przypadku udzielenia przez Pana/Panią zgody, 
podstawą prawną jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda;  

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeo lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora – podstawą 
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora; prawnie uzasadniony interes 
administratora polega na umożliwieniu mu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;  

d) rozpatrywania składanych przez Paostwa reklamacji oraz zwrotu świadczeo w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu 
towaru) 
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5. Paostwa dane osobowe mogą byd przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
administratora: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, dostawcom usług przechowywania dokumentów, 
dostawcom usług związanych z obsługą infolinii. 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy pomiędzy firmami. Okres przetwarzania danych 
osobowych może zostad każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeo, jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeo lub obrony przed takimi roszczeniami przez 
Administratora. W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz 
prowadzenia analiz marketingowych oraz w celu analitycznym i statystycznym, dane będą przetwarzane do czasu 
cofnięcia powyższych zgód lub wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu 
komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych, w tym profilowania, dla których podstawą 
prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeo lub obrony 
przed takimi roszczeniami przez administratora, wskazanym w pkt. 4 lit. c, oraz względem przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych w celu analitycznym i statystycznym, wskazanym w pkt. 4 lit. d. 

9. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w paostwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 
domniemanego naruszenia. 

10. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania 
umowy, z wyłączeniem danych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania 
danych oznaczonych jako obowiązkowe będzie skutkował niemożliwością wykonania umowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


