
Klauzula stanowi załącznik do Polityki ochrony danych osobowych umieszczonej na stronie 
www.smartblinds-shop.eu w zakładce „RODO”. 

Klauzula informacyjna dla osób rejestrujących konto: 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWO-USŁUGOWE "BAMAR-ROL" SPÓŁKA JAWNA R.WIECZOREK, ul. Graniczna 2, 

45-587 Opole, REGON: 531290113, NIP: 7542465785 

2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy 
kontaktować się z inspektorem  ochrony danych na skrzynkę mailową: iod_Rol@bamar.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
1) rejestracji i obsługi konta klienta na podstawie realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO 

2) w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie świadczącej usługi wsparcia i 
utrzymania oprogramowania, hostingodawcom, firmie świadczącej usługi informatyczne.  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta na Pani/Pana 

żądanie lub w sytuacji łamania regulaminu, przy czym konto będzie automatycznie 
usuwane także w sytuacji braku aktywności na koncie przez okres 30 miesięcy.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.  
8. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zarejestrowania 

konta. 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa. 

10. Pani/Pana dane będą podlegały profilowaniu w przypadku wyrażenia zgody na cookies 

analityczne) za zasadach określonych w polityce prywatności/cookies*(link do polityki). 
Analityczne pliki cookies wykorzystywane są do zbierania danych statystycznych: 
• Unikalny identyfikator reklamowy użytkownika 

• Adres IP 

• Lokalizacja 

• Aktywność w Internecie (szeroko pojęta: skąd przyszedł, dokąd poszedł, co zrobił 
na stronie, ile czasu na niej spędził, czego szukał, co kupił, itp.) 

 

 

https://smartblinds-shop.eu/info/rodo

