Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).
1. Administrator danych
My, Fashion Connection Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ul.
Poleczki 23 bud. H, 02-822 Warszawa (dalej: Spółka), jesteśmy administratorem Pani/a
danych osobowych. Szczegółowe dane Spółki znajdują się w stopce niniejszego pisma.
2. Osoba kontaktowa
Wyznaczyliśmy koordynatora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/i
kontaktować w sprawach związanych z Pana/i danymi osobowymi, w szczególności w
celu realizacji Pana praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych
kontaktowych: biuro@fashionconnection.pl . Koordynator ochrony danych osobowych
nie jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu art.37 i następnych
RODO.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/a dane są przetwarzane w związku z wyrażeniem przez Pani/a zgody na
przetwarzanie przez Spółkę Pani/a danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego i reklamy. Pani/a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu marketingu
bezpośredniego i reklamy tj. (i) w celu informowania o produktach i usługach
oferowanych przez Spółkę oraz podmioty powiązane ze Spółką i działające w tej samej
branży (dalej łącznie: sieć Royal Collection) lub / i (ii) w celu informowania Pana o
produktach i usługach oferowanych przez osoby trzecie, inne niż Spółka, nawet
wówczas, jeśli działają w innej branży niż Spółka (w zależności od tego, na co udzielił
Pan/i zgody).
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcy danych
Pana/i dane możemy powierzyć podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług
korzystamy przy ich przetwarzaniu, to jest:
• podmiotom należącym do sieci Royal Collection i prowadzącym sklepy pod tym
szyldem, które upoważnione są m.in. do odbierania tych danych od Pana w
naszym imieniu i przekazywania ich do Spółki,
• agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez nas
działań marketingowych i reklamowych, a także
• podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi informatyczne opieki nad
systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/i dane osobowe.

5. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji profilowania lub oparte
wyłącznie na profilowaniu
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W celu optymalnego dopasowania przesyłanej Panu/i informacji handlowej do Pana/i
preferencji możemy w ramach marketingu bezpośredniego stosować profilowanie i
zautomatyzowane podejmowanie decyzji lub oparte wyłącznie na profilowaniu.
Profilowanie oznacza wykorzystanie Pana/i danych osobowych do przybliżonego
określenia Pana/i preferencji zakupowych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
polegać będzie na automatycznym wyborze – w oparciu o tak określone preferencje
zakupowe – która informacja handlowa będzie dla Pana/i interesująca i rezygnację z
wysyłania informacji, które nie spełniają tego warunku.
Przysługuje Panu/i bezwarunkowe prawo żądania od nas zaprzestania profilowania
i zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub opartego wyłącznie na
profilowaniu.
6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pana/i dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do
organizacji międzynarodowych.
7. Okres przechowywania danych
Pana/i dane przechowujemy do czasu cofnięcia przez Pana/i zgody na przetwarzanie
przez Spółkę Pana/i danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego i
reklamy.
8. Prawa osoby, której dotyczą dane
Przysługują Panu/i następujące prawa:
1) prawo dostępu do Pana/i danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/i danych
3) prawo do usunięcia Pana/i danych
(jeżeli Pana/i zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana dane, może
Pan/i zażądać, abyśmy je usunęli).
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
(może Pan/i zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem działań,
jeżeli Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie a nie chce Pan, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pana sprzeciwu
względem przetwarzania danych).
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
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(jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana dane niezgodnie z prawem, może Pan
złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub
innego właściwego organu nadzorczego).
6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
(w każdej chwili ma Pan/i prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/i danych
osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana
zgody przed jej wycofaniem).
9. Podanie przez Pana/i danych osobowych jest dobrowolne. Podanie przez Pana/i danych
osobowych nie jest wymogiem ustawowym.
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