Obowiązek informacyjny do strony internetowej Taste Center
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej „rodo”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30);
2) e-mail osoby odpowiedzialnej za dane osobowe dane.osobowe@electrolux.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi prowadzenia Konta na
portalu www.electrolux.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo, a w przypadku wyrażenia zgody
na otrzymywanie informacji handlowych Pani/Pana dane będą również przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rodo;
4) ) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą spółki Benhauer sp. z o.o. oraz świadczące
usługi internetowe oraz w razie wyrażenia zgody podmioty świadczące usługi marketingowe w
imieniu Electrolux Poland sp. z o.o.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy tj. korzystania z
platformy internetowej (okres posiadania Konta) oraz po zakończeniu umowy w zakresie
niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z
niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych i
marketingowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której
dane dotyczą.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem utworzenia Konta na portalu
www.tastecenter.pl. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale niezbędne do
założenia Konta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach otrzymywania informacji
handlowych i marketingowych jest dobrowolne, a niewyrażenie na nie zgody nie ma żadnych
negatywnych konsekwencji;

