Informacja o przetwarzaniu
bezpośredniego.

danych

osobowych

na

potrzeby

marketingu

W imieniu BM REFLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z
siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533044, REGON:
730008887, NIP: 8270005974, uprzejmie informujemy, że pozyskaliśmy Pani/Pana dane ze
źródeł publicznie dostępnych, takich jak internet/ bezpośrednio od Pani/Pana przy okazji
zawarcia umowy prenumeraty/ współpracy handlowej/ uczestnictwa w szkoleniach i
konferencjach organizowanych przez naszą spółkę .
Dane są przetwarzane przez opisaną powyżej spółkę (dalej: ”Administrator”) w celu realizacji
uzasadnionego interesu Administratora, to jest w celu marketingu bezpośredniego produktów
i usług Administratora. Nie stosujemy w tym zakresie profilowania.
Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo.
Poniżej podajemy informacje zgodne z RODO oraz kontakt do Administratora e-mail:
rodo@reflex.com.pl lub adres: BM REFLEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul.
Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.
I. Prawo do sprzeciwu
1. W przypadku wykonania na Pani/Pana rzecz usługi - w każdej chwili przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach,
chyba że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane te będą
nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z
zawartej umowy.
2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta
Pani/Pan z tego prawa – niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
II. Okres przechowywania danych
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług
możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu
lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
III. Odbiorcy danych
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego nie będą przekazywane
innym odbiorcom niż doradcy prawni lub służby informatyczne.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

