Oto, jak przetwarzamy twoje dane osobowe:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest PHP Brabork sp. z o.o.
ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka / koło Warszawy zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych,
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) rozpatrzenia twojej wiadomości lub twojego zapytania – jeżeli napisałeś do
nas wiadomość, podałeś nam swoje dane osobowe telefonicznie. Podanie
danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na twoje
zapytania. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest w takim
przypadku wyrażona przez Ciebie zgoda. Tę zgodę możesz w każdej chwili
wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@brabork.pl
spod adresu, którego zgoda dotyczy.
b) marketingu bezpośredniego – jeżeli otrzymujesz od nas infromacje
handlowe, jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas takich informacji
drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Podstawą prztewarzania Twoich danych osobowych jest w takim przypadku
prawnie uzasadniony interes Administratora. Wobec takiego przetwarzania
masz prawo wniesienia sprzeciwu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
adres rodo@brabork.pl. Wówczas Administrator nie będzie mógł dalej
przetwarzać Twoich danych w tym celu.
c) zawarcia i realizacji umowy - jeżeli podałeś dane osobowe przy składaniu
zamówienia w naszej firmie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe jest zawarcie umowy. W takim
przypadku przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy
lub do podjęcia przez nas działań przed jej zawarciem.
d) realizacji Twoich praw wynikających z zawartej z nami umowy, w tym
prawa do rękojmi lub gwarancji – jeżeli udostępniłeś nam swoje dane w
oświadczeniu o reklamacji, o zwrocie lub o odstąpieniu od umowy. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania
niemożliwe jest rozpatrzenie reklamacji, zwrotu lub odstąpienia od umowy, do
których masz prawo w związku z dokonanym zakupem. Przetwarzanie Twoich
danych jest w takim przypadku niezbędne do wykonania obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze.
3) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem:



osób upoważnionych przez nas, naszych pracowników i współpracowników,



którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotów zajmujących się profesjonalnym montażem i uruchomieniem
produktów sprzedawanych przez Brabork oraz świadczeniem usług serwisowych



tj. autoryzowanym serwisantów oraz instalatorów,
innych podmiotów, z pomocą których wykonujemy nasze usługi, np. kurierów,

kancelarii prawnych, biur rachunkowych, informatyków.
W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do
dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie przez nas
wskazanych. Dzięki temu możemy lepiej Cię obsłużyć, wypełnić obowiązki związane
z realizacją łączącej nas umowy i realizacją Twoich praw jako nabywcy
sprzedawanych przez nas produktów. Przekazanie danych nie zwalnia nas z
odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom
publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią
odpowiednie żądanie.
4) Pamiętaj, że masz prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub





ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich

danych osobowych narusza przepisy prawa.
5) Na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi Google Analytics i plików
cookie służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych
eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz
analizowania ruchu na naszych stronach. Dzięki temu chcemy przedstawiać Ci treści
reklamowe jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane
informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputer, tablet, smartphone), które przeglądarka wysyła do serwera
przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz
różne strony w Internecie. Szczegółowe informacje na temat plików cookie i ich
funkcjonowania znajdziesz pod Dowiedz się więcej. Znajdziesz tam także informacje o
tym, jak można ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies oraz jak
usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.
6) Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania –
czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub

innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności
danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu
istnienia tego uzasadnionego interesu.

