PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, których
administratorem jest LOTTE Wedel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-801), ul. Zamoyskiego
28/30 (dalej: „my” albo „LOTTE Wedel”), a zwłaszcza:
1. Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od nas potwierdzenia czy jej dane są
przetwarzane oraz uzyskania dostępu do dotyczących jej danych osobowych.
2. Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej
danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej
danych osobowych, w każdym przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane, gdy cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy złożyła sprzeciw
wobec przetwarzania jej danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych, gdy
kwestionuje ona prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne prawem, nie potrzebujemy
już danych do celów przetwarzania lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.
5. Prawo do przenoszenia danych
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz ma charakter
zautomatyzowany, osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od nas przekazania nadającym się
do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła.
6. Prawo wniesienia sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W razie
wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych osobowych,
chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania,
nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.
7. Prawo do wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, Wycofanie zgody nie ma wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, które było przez nas dokonywane na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można skontaktować się z nami na adres
e-mail: dane.osobowe@wedel.pl lub przesłać pismo z dopiskiem na adres naszej siedziby:
LOTTE Wedel Sp. z o.o.
ul. Zamoyskiego 28/30
03-801 Warszawa

