Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej
„RODO”), przekazujemy niezbędne informacje o danych osobowych dla osób będących
klientami sklepu internetowego firmy FUH NANA Wiesław Garbień (dalej jako Firma)
informacja dotyczy kategorii klientów Firmy:
osób które wyraziły zgodę na wysyłkę newsletter’a firmy
oraz osób, które korzystają ze sklepu internetowego https://nana.com.pl/ lub złożyły zapytanie
mailowe lub przez formularz
Kto jest administratorem danych osobowych (ADO) klientów Firmy?
Administratorem danych osobowych klientów jest Wiesław Garbień prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą FUH NANA z/s ul. Pilotów 23, 31-462 Kraków NIP: 6760051880.
Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych zajmuje się Pełnomocnik ADO do spraw Ochrony
Danych Osobowych w osobie Michała Garbienia, z którym można się kontaktować pod adresem
rodo@nana.com.pl , tel. +48 608 458 969.
Jakie są cele przetwarzania danych osobowych klientów Firmy?

1. realizacja umowy sprzedaży zawartej drogą elektroniczną przez internetowy sklep
www.nana.com.pl W ramach sklepu sprzedawane są materiały reklamowe, gadżety do nadruku
i pamiątki do nadruku lub grawerowania.
2. marketing usług własnych realizowany poprzez rozsyłany newsletter dla osób, które wyraziły
na niego zgodę.
3. Zbieramy informacje poprzez pliki systemowe (Logi) oraz ciasteczka, które podczas Twojego
pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową.
Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region
dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Te dane
zbierane są automatycznie przez system. My ich nie wykorzystujemy do identyfikacji Twojej
osoby, a także nie mamy możliwości by na podstawie tych danych zidentyfikować Ciebie z
imienia i nazwiska. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest Twoja
zgoda oraz prawnie uzasadnione interesy Firmy (art. 6 ust. 1 litera f) RODO). Masz prawo w
każdej chwili odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze Logów i ciasteczek poprzez
wyłączenie przyjmowania tych plików. W takim wypadku pliki te będą automatycznie
odrzucane. Niestety wtedy nie będziemy mogli dostosować treści strony do Twoich preferencji.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów Firmy jest zawarta z klientem umowa
(sprzedaż przez internet), zgoda klienta (marketing - newsletter), albo też prawnie uzasadniony interes
Firmy (pliki systemowe).
Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Firma przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
Ceti s.c. 31-462 Kraków, ul. Pilotów 21/1
LTB Sp. z o.o., ul. Drukarska 38, 53-312 Wrocław
KQS-Projekt ul. Sniadeckich 3/5 80-204 Gdansk NIP: 957-091-98-45
DevaGroup Katarzyna Marzec, ul. Łokietka 8b/66, 30-010 Kraków, NIP: 677 215 38 18
PayPal Inc., 2211 N First St, San Jose, CA 95131, USA
PayU S.A. ul.Grunwaldzka 186 60-166 Poznań NIP: PL7792308495
INPOST PACZKOMATY SP.Z O.O., 30-552 KRAKÓW, WIELICKA 28

DHL Parcel Polska Sp. z o.o., Osmańska 2, 02-823 Warszawa
DPD Polska Sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15
Poczta Polska SA 5250007313 31-520 Kraków
Podwykonawcy świadczący usługi związane z drukiem, znakowaniem oraz personalizacją produktów.
Ponadto, dane mogą być przekazane organom i służbom państwowym jak policja, ABW czy organy
podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod
warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.
Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy dla celów realizacji umowy oraz w okresie 3 lat
od rozwiązania umowy dla celów statystycznych, oraz archiwalnych, a także dla celów związanych z
ewentualnymi roszczeniami wzajemnymi stron umowy.
Jakie są prawa osób, których dane są przetwarzane przez Firmę?
1. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych
przez Firmę jest zgoda osoby, której dane dotyczą, w każdym czasie może ona tę zgodę
wycofać. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Firmy. Ponadto Firma udostępnia adres
rodo@nana.com.pl na który można się kontaktować w sprawie danych osobowych oraz w
sprawie realizacji wskazanych powyżej uprawnień.
Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Tak, każda osoba której dane są przetwarzane przez Firmę ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
Czy Firma będzie przekazywała dane osobowe poza obszar EOG ?
Nie, Firma nie zamierza przekazywać danych osobowych poza EOG.
Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych jest wymogiem związanym z zawarciem umowy o sprzedaż przez internet
lub o wysyłkę newslettera. Brak podania danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia umowy.
Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym
profilowanie?
Nie. Firma nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie
dokonuje profilowania.

