
INFORMACJA DOT. ART. 13 REGULACJI (UE) 2016/679 ("RODO") – "SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI" 

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz internetowego formularza „Skontaktuj 
się z nami”.   

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych 

Administratorem danych jest Amilon S.r.l., NIP 05921090964 z siedzibą przy Via Natale Battaglia n. 12, Mediolan, adres e-
mail privacy@amilon.it  (dalej "Amilon" lub "Administrator"). 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (DPO) 

Z DPO można skontaktować się pod adresem e-mail dpo-ext@amilon.it.   

3. Cel przetwarzania, podstawy prawne i czas przechowywania danych 

Dane są przetwarzane: 

a) aby odpowiedzieć na Twoją prośbę o informację lub pomoc w odniesieniu do produktów/usług Amilon; w tym celu: 

- podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy, której jesteś stroną; 

- dane będą przechowywane przez czas niezbędny do spełnienia wniosku, a w każdym razie nie dłużej niż 3 lata, chyba 
że wymagany jest przez prawo dodatkowy czas;   

b) w celu prowadzenia ogólnych działań marketingowych: prowadzenia badań rynkowych i wysyłania komunikatów 
promocyjnych dotyczących usług/produktów Amilon za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie; w tym 
celu: 

- podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda;   

- dane będą przechowywane przez 3 lata, z możliwością Twojego odwołania zgody (klikając na link "wypisz się" obecny 
w każdej komunikacji) lub cofnięcia zgody, o czym mowa w ustępie 6 poniżej. 

Po upłynięciu czasów przechowywania wskazanych powyżej, dane zostaną zniszczone, usunięte lub zanonimizowane, 
zgodne z technicznym czasem usuwania i tworzenia kopii zapasowych.   

4. Przekazywanie danych 

Podanie danych oznaczonych gwiazdką (*) jest niezbędne do prawidłowego przeprocesowania wniosku; w związku z tym 
ich niepodanie nie pozwoli na złożenie i dalsze procesowanie wniosku. 

5. Kategorie odbiorców danych 

Dane mogą być przekazywane osobom trzecim działającym jako Administratorzy zewnętrzni, takim jak na przykład organy 
publiczne i profesjonalne firmy. 

Dane mogą być również przetwarzane w imieniu Administratora danych przez osoby trzecie, wyznaczone jako 
odpowiedzialne za  przetwarzanie na podstawie art. 28 RODO, które przeprowadzają czynności w związku z powyższymi 
celami (dostawcy usług IT, firmy marketingowe i komunikacyjne). 

Ponadto dane są przetwarzane przez pracowników Amilon z działów funkcyjnych firmy, odpowiedzialnych za realizację 
powyższych celów, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do przetwarzania danych i którzy otrzymali odpowiednie instrukcje 
w tym zakresie. 

6. Prawa osoby, której dane dotyczą 

Użytkownik może skorzystać z praw, o których mowa w art. 15-22 RODO, poprzez wysłanie komunikatu do osób 
kontaktowych wskazanych w ustępie 1 powyżej. 

W szczególności, jako osoba, której dane dotyczą (tj. podmiot, do którego odnoszą się dane osobowe), możesz uzyskać 
potwierdzenie od Administratora danych, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przetwarzane oraz, w takim przypadku, 
uzyskać dostęp do nich i do informacji, o których mowa w art. 15 RODO, sprostowania niedokładnych danych, integracji 
niekompletnych danych, usunięcia danych w przypadkach przewidzianych w art. 17, ograniczenia przetwarzania w 
przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO; ponadto, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i 
odbywa się w sposób zautomatyzowany, możesz żądać otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także, o ile jest to technicznie wykonalne, ich przesłania innemu 
właścicielowi bez przeszkód („prawo do przenoszenia”). 
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Masz także prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 
Jeśli wolisz by kontaktować się z Tobą w celach marketingowych wyłącznie za pomocą tradycyjnych metod, istnieje 
możliwość wyrażenia sprzeciwu tylko wobec otrzymywania komunikacji za pomocą zautomatyzowanych metod. 

W każdym przypadku masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego w Państwie Członkowskim, w którym 
zwykle zamieszkujesz lub pracujesz lub w Państwie, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. 


