Obowiązek informacyjny
Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż:
Administratorem Danych Osobowych
jest Mars Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Szczebrzeska 21, 22-400 Zamość

1. W każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych można kontaktować się dzwoniąc
pod nr telefonu 84 638 60 61 lub pisząc na adres e-mail: odo@marshurt.pl
2. Cel i podstawa przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wystawienia faktury w związku z realizacją umowy kupna-sprzedaży produktów
oferowanych przez Mars Dystrybucja Sp. z o. o. - art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
b) realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia.
c) w usprawiedliwionym celu Administratora - ochrony mienia poprzez monitoring
wizyjny realizowany przy pomocy kamer zainstalowanych na terenie Mars
Dystrybucja Sp. z o. o. - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
d) wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz stron trzecich,
którymi są dostawcy towarów nabywanych przez Administratora celem dalszej
sprzedaży – tj. w celu prowadzenia rozliczeń z tymi dostawcami, przyjmowania
zamówień i ich realizacji, prowadzenia działań marketingowych - art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia.

3. Wymóg podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
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dobrowolne ale konieczne dla zawarcia i realizacji umowy z Mars Dystrybucja Sp. z o. o., a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania
umowy.
Okres przetwarzania danych osobowych Klienta: Dane osobowe będą przetwarzane przez
Mars Dystrybucja Sp. z o. o. przez okres realizacji zawartej umowy, w tym również przez
okres wypełniania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Dane
pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a
następnie zostaną trwale usunięte.
Odbiorcy danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom
upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także dostawcom, z
którymi współpracuje Mars Dystrybucja Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowej
realizacji umów sprzedaży z klientem i prawnie uzasadnionym interesem Administratora i
tego dostawcy.
Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie:
Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje
ich profilowania.
Państwa trzecie: Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
Prawa osób, których dane dotyczą: W związku z przetwarzaniem danych przez
Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Może Pani/Pan w każdym momencie
cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed sprzeciwem lub cofnięciem zgody. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu w każdym czasie
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

