
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Twoich danych osobowych RODO 
Zgodnie z z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
1. Administrator danych osobowych 
Omega Sport Michał Szot (dalej jako: Omega Sport) z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. 3 Maja 27 jest 
administratorem Twoich danych osobowych 
2. Inspektor danych osobowych 
Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 
osobowych pod adresem e-mail: iod@omega-sport.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby 
wskazany w punkcie 1. powyżej. 
3. Cel przetwarzania danych 
Dane mogą być przetwarzane w celu: 
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą 
- rozpatrywania reklamacji 
- badania satysfakcji Klienta 
- marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przy użyciu kanałów : adresu e-mail, nr 
telefonu,   
- oferowania Ci przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych będących realizacją 
naszego prawnie uzasadnionego interesu 
4. Zakres przetwarzania danych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, dane adresowe,  numer 
telefonu, adres e-mail, identyfikatory kanałów internetowych, adresy w serwisach 
społecznościowych, dane dotyczące zainteresowań, oraz dane dotyczące Twoich zamówień 
5. Komu przekazujemy Twoje dane 
W związku z przetwarzaniem danych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane lub 
powierzane następującym podmiotom 
- świadczącym usługi kurierskie np. DHL, Inpost, Ruch 
- świadczącym usługi outsourcingowe dla Omega Sport 
- dostarczającym usługi księgowe 
- świadczącym usługi IT oraz utrzymującym infrastrukturę IT 
- świadczącym usługi marketingowe i/lub eventowe dla Omega Sport 
- podmiotom związanym z Administratorem 
- organom publicznym na podstawie wymogów ustawy 
6. Jak długo przechowujemy dane 

Twoje dane będą przetwarzane w celach jak powyżej do czasu gdy odwołasz zgodę lub złożysz 

sprzeciw wobec przetwarzania danych 

7. Prawa osób których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 

a) prawo do wycofania zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem 

b) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

c) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych; 

d) prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f) prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, 

które można przesłać innemu administratorowi; 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych 

8. Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie 
będziemy w stanie realizować zamówień i działań marketingowych  

mailto:iod@omega-sport.pl

