WZORY INFORMACJI - KONTRAHENCI I KLIENCI
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016) informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miraculum S. A. z siedzibą w Warszawie (02486) przy Aleje Jerozolimskie 184B, adres e-mail: sekretariat@miraculum.pl, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034099, NIP 7262392016,
REGON 472905994, o kapitale zakładowym w wysokości 37.500.000,00 złotych, której akta
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu
zawarcia oraz prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit b) RODO), jak również w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków
prawnych tj. rozpatrywania ewentualnych reklamacji, wystawiania faktur oraz dokumentów
księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c) RODO) oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. f), czyli
w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora pozwalający na dochodzenie roszczeń z tych
umów
3) Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, dane
adresowe firmy, dane do dostawy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, numer NIP,
REGON, numer konta bankowego.
4) Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane wyłącznie odbiorcom uprawnionym z
mocy przepisów prawa oraz wspierającym Administratora w bieżącej działalności i prawidłowym
wykonaniu umowy, a w szczególności:
a. podmiotom i organom upoważnionym z mocy prawa,
b. podmiotom prowadzącym działalność kurierską i pocztową,
c. podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
czyli takim, które zapewniają np. usługi płatnicze,
d. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne
Administratora oraz
udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
e. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, pomoc prawną oraz
księgową.
f. podmiotom uczestniczącym w wykonaniu umowy i dochodzeniu roszczeń, m. in.
windykatorom, radcom prawnym i adwokatom
5) Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz od
obowiązujących przepisów prawa. Przetwarzamy dane związane z:
a. zawarciem i wykonaniem umowy – przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania
umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
b. wystawianiem dokumentów księgowych – przez okres wymagany przepisami prawa
podatkowego oraz ustawy o rachunkowości;
c. dochodzeniem lub obroną roszczeń, zwłaszcza w przypadku jakiegokolwiek sporu
sądowego – przez czas do prawomocnego zakończenia postępowania i upływu
terminów przedawnienia określony przepisami prawa,
Każdy z powyżej wskazanych celów jest rozpatrywany samodzielnie.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem nawiązania współpracy handlowej w zakresie
sprzedaży produktów perfumeryjnych i kosmetycznych oferowanych przez Administratora, dlatego
też niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować
niemożliwością podjęcia współpracy z Administratorem.
8) Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany, w każdym przypadku decyzję podejmuje przy udziale jego upoważnionych
pracowników. Nie jest dokonywane profilowanie polegające na zbieraniu informacji o zachowaniu
poszczególnych osób oraz ich automatycznej analizie.
9) Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko upoważnione osoby. Administrator korzysta z rozwiązań
technicznych i organizacyjnych zapewniających integralność i bezpieczeństwo powierzanych
danych osobowych. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych, które może skutkować
poważnymi negatywnymi następstwami, Administrator poinformuje o tym fakcie organ nadzoru
oraz będzie z nim współdziałać w celu minimalizacji ryzyka oraz zapobiegnięcia ewentualnym
szkodom.
10) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
11) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
w/w Rozporządzenia.
12) Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące
danych osobowych można kierować na e-mail: sekretariat@miraculum.pl, lub na adres siedziby
wskazany w ust. 1 powyżej.

