ZAŁĄCZNIK – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI
1. Jakie przysługują mi prawa w odniesieniu do moich danych osobowych?
Są Państwo uprawnieni do zwrócenia się do Spółki o:
1.

uzyskanie kopii swoich danych osobowych (które zostaną przekazane w powszechnie używanej
formie elektronicznej, jeżeli złożą Państwo wniosek elektronicznie);

2. poprawienie swoich danych osobowych (jeżeli są niepoprawne, niepełne lub nieaktualne);
3. przeniesienie swoich danych osobowych (tj. do przekazania ich w ustrukturyzowanej, powszechnie
używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie Państwu lub innemu administratorowi
danych);
4. usuniecie Państwa danych osobowych; lub
5.

ograniczenia ich przetwarzania (co oznacza, że przetwarzania zostanie czasowe zatrzymane (chociaż
nadal będą one przechowywane)).

Mają Państwo również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec niektórych operacji przetwarzania, które
są oparte na naszych prawnie uzasadnionych interesach oraz wobec przetwarzania w celach marketingu
bezpośredniego. Ponadto, jeżeli Spółka zwróciła się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie
Państwa danych, są Państwo uprawnienie do wycofania tej zgody, co zostało bardziej szczegółowo
opisane poniżej. Prawa te są ograniczone w niektórych sytuacjach – na przykład, jeżeli Spółka wykaże,
że spoczywają na niej obowiązki prawne przetwarzania Państwa danych osobowych.
W niektórych przypadkach, może to oznaczać, że może ona zachować Państwa dane, nawet jeżeli
wycofają Państwo swoją zgodę.
Spółka wyraża nadzieje, że będzie wstanie odpowiedzieć na Państwa pytania, które mogą się pojawić w
odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości odnośnie tego
w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe: można skontaktować się
z inspektorem ochrony danych, pod adresem: privacy@oriflame.com. Mogą się Państwo z nami
skontaktować również pod następującym adresem: poczta@orilame.com.
Jeżeli Państwa wątpliwości pozostaną nierozwiązane, mogą Państwo również złożyć skargę do organów
ochrony danych. Właściwym organem ochrony danych będzie organ nadzorczy znajdujący się w kraju
Państwa pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia RODO.
2. Jak długo będą Państwo przechowywać moje dane?
Spółka będzie przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia
celów określonych w niniejszej informacji dot. prywatności, jak długo będzie to wymagane przez prawo,
np. do celów podatkowych oraz rachunkowych lub przez inny okres, o którym zostaną Państwo
poinformowani. Różne rodzaje danych mogą być przechowywane przez różny okres, jednakże
najdłuższym okresem przez który będziemy zwykle przechowywać dane dotyczące rozpatrywania
zamówienia wynosi 10 lat. Jeżeli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji na temat
okresów przechowywania prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych wymienionych
w odpowiedzi na pytanie 1.
3. Gdzie będą Państwo przesyłali moje dane osobowe?
Spółka zamierza przekazywać (co obejmuje przechowywanie) Państwa dane osobowe do państw
znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) (tworzonego przez 27 Państw
Członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię), które mogą nie

zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak państwa należące do EOG. W szczególności do Indii,
Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Szwajcarii.
Jeżeli dochodzi do przekazania danych do spółki zależnej Spółki lub sprzedawcy w państwie co do
którego Komisja Europejska nie przyjęła decyzji o odpowiednim poziomie ochrony, dane osobowe są
odpowiednio chronione przez standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską
(które zostały przyjęte zgodnie z art. 46 ustęp 2) RODO). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania
dotyczące standardowych klauzul umownych oraz/ lub chcieliby otrzymać ich kopię, proszę
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki, pod adresem: privacy@oriflame.com.

