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Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 (Rozporządzenie Europejskie w
sprawie ochrony danych osobowych) poniżej znajdują się informacje
dotyczące przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych.
PRZETWARZANE DANE
Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej («osoby, której dane dotyczą»);
za możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną uznaje się osobę, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o
lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W
szczególności, przetwarzane będą wszystkie dane osobowe przekazane na
etapie rejestracji do strefy ograniczonego dostępu niniejszej strony
internetowej (imię, nazwisko, NIP, IBAN, adres e-mail, numer telefonu i dane
kontaktowe itp.) w celu otrzymywania informacji o korzyściach płynących ze
świata Fondital League.
Dane nawigacyjne
Systemy informatyczne i procedury programowe odpowiedzialne za działanie
niniejszej strony internetowej, podczas normalnego działania, pozyskują
niektóre dane osobowe, których przesyłanie odbywa się podczas używania
internetowych protokołów komunikacyjnych. Dotyczy to informacji, które nie
są zbierane w celu przypisania ich zidentyfikowanym osobom, których dane
dotyczą, ale przez wzgląd na ich charakter mogłyby, poprzez opracowania i
powiązania z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić
identyfikację użytkowników. Do tej kategorii danych należą adresy IP lub
nazwy domeny komputerów używanych przez użytkowników wchodzących na
stronę, adresy w łańcuchu znaków URI (Uniform Resource Identifier)
wymaganych zasobów, godziny zapytania, sposób przekazywania zapytania do
serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny
wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (udany, błąd itp.) i inne
parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym
użytkownika.
Dane dobrowolnie podawane przez użytkownika
Nieobowiązkowe i dobrowolne wysyłanie danych osobowych poprzez
wysyłanie e-maili na wskazane na tej stronie adresy lub przez wypełnianie
formularzy rejestracyjnych lub prośby o udzielenie informacji, powoduje
pozyskiwanie i przetwarzanie przez Administratora danych, które zostały
dobrowolnie podane przez użytkowników (np. imię, nazwisko, adres, numer
telefonu, adres e-mail, NIP, IBAN) i ewentualne dodatkowe dane podane w
celu otrzymania danych uwierzytelniających dostęp do strefy ograniczonego
dostępu strony internetowej i otrzymywania informacji o korzyściach
płynących ze świata Fondital League.
Pliki cookie
W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie używanych na
niniejszej stronie internetowej należy zapoznać się z Polityką plików cookie.
ADMINISTRATOREM PRZETWARZANIA DANYCH, na mocy art. 4 i 24
Rozporządzenia UE 2016/679 jest FONDITAL S.p.A., z siedzibą prawną w
Vobarno – BS, Via Cerreto, 40, 25079 - w osobie Prezesa Zarządu. Dane
kontaktowe Administratora to: tel. +39 0365.87831 e-mail:

privay@fondital.it
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CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA. CZAS PRZECHOWYWANIA
DANYCH
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami legalności na
mocy art. 6 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679 dla poniższych CELÓW:
A) Przeglądanie niniejszej strony internetowej/zbieranie anonimowych
informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej i
serwisów/kontroli prawidłowego działania oferowanych usług
PODSTAWA PRAWNA: Art. 6 c. 1 lit. f) RODO Prawnie uzasadniony interes
Administratora: umożliwienie prawidłowego przeglądania strony internetowej
OKRES PRZECHOWYWANIA: Czas sesji przeglądania strony (z wyjątkiem
ewentualnych konieczności wykrycia przestępstwa przez Organy sądowe)
B) Cele administracyjne, finansowe i rachunkowe związane z korzyściami
zarezerwowanymi dla członków Fondital League i wydawaniem nagród cash
back przeznaczonych dla członków Fondital League.
PODSTAWA PRAWNA: Art. 6 ustęp 1 lit. b) i c) RODO – Podjęcie działań przed
zawarciem umowy, Wypełnianie zobowiązań umownych, Wypełnianie
zobowiązań prawnych
OKRES PRZECHOWYWANIA: 10 lat lub inny wymóg prawny
Ponadto w ramach celu B):
Geolokalizacja za pomocą Aplikacji: Wśród danych przetwarzanych
opcjonalnie przez Aplikację i po uprzednim wyrażeniu zgody, znajdują się
również dane geolokalizacji i dostęp przez Aplikację do zdjęć, treści
multimedialnych i plików znajdujących się na urządzeniu.
PODSTAWA PRAWNA: Zgoda osoby, której dane dotyczą.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: aż do wniesienia sprzeciwu.
C) Odpowiadanie na wnioski o wsparcie/kontakt/informacje ze strony
użytkowników
PODSTAWA PRAWNA: Art. 6 c. 1 lit. f) RODO – Prawnie uzasadniony interes
Administratora: odpowiedź na zapytania użytkowników
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH: 1 rok
D) Przekazywanie danych innym spółkom Grupy Silmar (dominującym,
zależnym, powiązanym, partnerskim) w celu marketingu bezpośredniego
PODSTAWA PRAWNA: Zgoda zainteresowanego
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: aż do wniesienia sprzeciwu
E) Marketing bezpośredni: sprzedaż bezpośrednia, badania rynku, badanie
stopnia zadowolenia klienta, informacje handlowe, promujące i
reklamowe za pośrednictwem zautomatyzowanych środków (poczta
elektroniczna, telefaks, sms lub mms lub narzędzia innego typu) lub przez
telefon za pośrednictwem operatora/poczty tradycyjnej, newsletter
PODSTAWA PRAWNA: Zgoda zainteresowanego
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: aż do wniesienia sprzeciwu
F) Opracowanie profili użytkowników w celu wysyłania ofert handlowych,
zgodnie z preferencjami i przyzwyczajeniami użytkowników
PODSTAWA PRAWNA: Zgoda zainteresowanego
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: aż do wniesienia sprzeciwu
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ODBIORCY DANYCH
Podane dane osobowe będą przekazywane pracownikom lub
współpracownikom administratora, którzy będą przetwarzać dane jako osoby
upoważnione, które działają z upoważnienia Administratora danych w celach
wymienionych powyżej. Podane dane osobowe będą mogły zostać
udostępnione osobom trzecim umownie związanym z Administratorem w celu
spełnienia zobowiązań umownych lub powiązanych celów wymienionych
powyżej a dokładnie dane będą udostępniane: - spółce Grupy Silmar; dostawcom usług związanych z zarządzaniem systemem informatycznym
używanym przez administratora i sieciami telekomunikacyjnymi (w tym
pocztą elektroniczną, platformą internetową, stroną internetową, wysyłanie
newslettera); - podmiotom będącym częścią sieci dystrybucyjnej (jak filie,
dystrybutorzy, dostawcy itp.); - agencjom, studiom lub przedsiębiorstwom w
zakresie udzielania pomocy lub doradztwa w celach wymienionych powyżej; organom właściwym do wypełniania zobowiązań prawnych i/lub poleceń od
instytucji publicznych, na żądanie. Podmioty należące do powyższych
kategorii pełnią funkcję Podmiotu przetwarzającego dane lub działają w
sposób całkowicie niezależny jako samodzielni Administratorzy przetwarzania
danych. Lista osób odpowiedzialnych za przetwarzanie jest stale
aktualizowana i dostępna w siedzibie Administratora i kontaktując się z nim,
korzystając z podanych powyżej sposobów kontaktu.
PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Podane dane osobowe nie będą rozpowszechniane i mogą być przekazywane
do krajów spoza UE, do spełnienia powiązanych celów wyżej wymienionych,
w granicach i na warunkach określonych w art. 44 i nast. Rozporządzenia (UE)
2016/679. Dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych spółkom
przestrzegającym zasad porozumienia Privacy Shield (art. 45 Rozporządzenia
UE 2016/679). Osoba, której dane dotyczą będzie mogła otrzymać informacje
na temat gwarancji udzielonych przez Administratora na przekazanie danych,
kontaktując się z Administratorem, korzystając z podanych powyżej sposobów
kontaktu.
CHARAKTER POWIERZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Z wyjątkiem tego, co określone dla danych nawigacyjnych, które są konieczne
w celu umożliwienia przeglądania strony internetowej, użytkownicy mają
swobodę podawania danych osobowych, a brak ich powierzenia może
spowodować brak możliwości uzyskania pożądanych informacji lub usług
dostarczanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i poprzez
uczestnictwo w Fondital League.
Powierzenie danych osobowych i zgoda na przetwarzanie w celu marketingu
bezpośredniego przez Administratora / udostępnianie danych innym spółkom
Grupy w celach marketingowych / profilowania / geolokalizacji użytkownika
są dobrowolne. Ewentualny brak zgody spowoduje, że jego dane nie będą
przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego i/lub nie będą
udostępnianie spółkom Grupy w celach marketingowych i/lub nie będą
przetwarzane w celach profilowania i/lub administrator nie będzie miał
dostępu do Państwa danych dotyczących lokalizacji.
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PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ | WNIESIENIE REKLAMACJI DO
ORGANU KONTROLNEGO
Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw, przedstawionych w art. 15 i
następnych Rozporządzenia (UE) 2016/679, wobec administratora
przetwarzania pisząc na adres: FONDITAL S.p.A. Via Cerreto 40, Vobarno (BS);
e-mail: privacy@fondital.it.
W szczególności, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do uzyskania
dostępu do Państwa danych osobowych oraz żądania uzyskania informacji
dotyczących przetwarzania danych oraz do sprostowania, usunięcia danych
osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto, w określonych przypadkach, mają Państwo prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
oraz do cofnięcia zgody udzielonej bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed wycofaniem.
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane do celów bezpośredniego marketingu,
mają Państwu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższych celów, łącznie z
profilowaniem w stopniu w jakim jest ono związane z powyższym
marketingiem bezpośrednim. Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji, która
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób
istotnie wpływa na Państwo.
W określonych przypadkach mają Państwo prawo do przenoszenia Państwa
danych osobowych, w takim przypadku Administrator przekaże Państwu,
Państwa dane osobowe w powszechnie stosowanym i czytelnym formacie
przygotowanym przez urządzenie automatyczne.
W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych
prowadzone przez Administratora narusza przepisy rozporządzenia (UE)
2016/679, mają Państwo prawo złożyć skargę Inspektora Ochrony Danych
Osobowych lub zwrócić się do właściwych sądów.
ZMIANY W INFORMACJACH O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji,
dodawania lub usuwania części niniejszej informacji o ochronie prywatności,
według własnego uznania i w dowolnym momencie. Osoba, której dane
dotyczą jest zobowiązana do okresowej kontroli ewentualnych zmian. W celu
uproszczenia powyższej kontroli, informacja opatrzona będzie datą
aktualizacji.
Data aktualizacji: 26 czerwca 2019
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