Dzień dobry!
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym newsletterem. Chcemy abyś wiedział, że poważnie
podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania lub
wątpliwości, możesz się z nami zawsze skontaktować email: shop@living-home.eu lub tel:
668 956 552.
Zależy nam na jak najpełniejszym dopasowaniu naszej oferty do Twoich potrzeb. Dlatego
przygotowaliśmy dla Ciebie szereg informacji, które naszym zdaniem są istotne. Cały regulamin oraz
informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne pod linkiem: lub w zakładce Regulamin
1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie living-home.eu, z siedzibą w Bydgoszczy NIP
9532400265, (dalej Administrator).
2. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
3. Przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Wyrażenie zgody nie jest niezbędne
by kupować w naszym sklepie a jej odmowa nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji.
4. Podałeś nam swoje imię, adres mailowy i numer telefonu. Te dane będziemy przetwarzać w celach
marketingowych. Chcemy się z Tobą kontaktować i informować Cię o promocjach i konkursach
w naszym sklepie.
5. Dane będziemy przechowywać tylko jeśli będziemy nadal wysyłać do Ciebie newsletter. Jeżeli
nie będziesz już nim zainteresowany możesz w każdej chwili wycofać złożoną zgodę.
6. Twój adres mailowy będzie nam służył do komunikacji z Tobą. Będziemy za jego pomocą przesyłać
informacje o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
7. Twój numer telefonu będzie nam służył do komunikacji z Tobą. Będziemy za jego pomocą przesyłać
informacje o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
8. Twoje imię wykorzystamy by lepiej dopasować do Ciebie spersonalizowane wiadomości.
9. Jeżeli Twoje dane osobowe zostały naruszone, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Jako Administrator korzystamy z różnych zewnętrznych usługodawców aby lepiej świadczyć własne
usługi. Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną przekazane FreshMail Spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy Al. 29 Listopada 155 c, posiadającą NIP:
6751496393 oraz wpisaną do KRS pod numerem: 9831729. Spółka ta świadczy dla nas usługi
związane z marketingiem bezpośrednim – przygotowuje treść spersonalizowanych wiadomości.
Nie możemy przecież robić wszystkiego samodzielnie. Ze Spółką łączy nas umowa powierzenia
danych, która zapewnia, że Twoje dane są bezpieczne tak samo u nas jak i w Spółce. Jako
administrator jesteśmy odpowiedzialni także za podmioty, które przetwarzają za nas Twoje dane
osobowe.
11. Zaznaczyłeś, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora
w celach marketingowych oraz komunikowanie się z Tobą w celu informowania o promocjach
i konkursach.

