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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest MEGASTYRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekoszowie przy
ul.Przemysłowa 3,operator sklepu internetowego www.centrumstyropianu.pl
 Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami
dokonywanymi przez Ciebie w sklepie internetowym www.centrumstyropianu.pl
 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Megastyro Sp. z o.
o?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej zTobą, w
tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z e sklepu internetowego
www.centrumstyropianu.pl w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od
sprzedaży lub za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie www.centrumstyropianu.pl ;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na
www.centrumstyropianu.pl ;
• obsługi reklamacji na www.centrumstyropianu.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy
prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Megastyro Sp. z o.o. którym jest:
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie
przestrzegania zasad wewnętrznych www.centrumstyropianu.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom i
nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• prowadzenie badań i analiz www.centrumstyropianu.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej
platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb
odwiedzających;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez
formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć
udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). Masz prawo wnieść skargę w
związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00193 Warszawa). W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? Masz
prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub
dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla
tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. Komu udostępniamy
Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na
www.centrumstyropianu.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi
konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Megastyro Sp. z o.o. ,
Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP. Jak długo przechowujemy Twoje dane
osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej
zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

