1. Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe,
jest MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna (dalej „Spółka”) właściciel sklepu internetowego
MONDEX zlokalizowanego na stronie sklep.mondex.pl (dalej „Sklep”).
1. Szczegółowe informacje
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: ochronadanych@mondex.pl
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych MONDEX, ul. Towarowa 17, 10-416 Olsztyn
1. Pochodzenie danych
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami
dokonywanymi
przez Ciebie w Sklepie.
1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z
Tobą, w tym do:


umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w
tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklepie;



zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;



realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;



obsługi reklamacji i zwrotów w MONDEX



obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub czat);



kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i
rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu MONDEX, którym jest:


monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.
wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością w Sklepie;



prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego;



kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon;



wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;



zapewnienie obsługi usług płatniczych;



zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;



monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów
kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem
funkcjonalności Sklepu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i
potrzeb odwiedzających;



prowadzenie badań i analiz MONDEX, między innymi pod kątem funkcjonalności Sklepu i
poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;



obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Biuru Obsługi Klienta oraz Działowi
zwrotów i reklamacji oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane
wprost z wykonaniem umowy;



organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz
wziąć udział;



windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;



prowadzenie analiz statystycznych;



przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności
(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:


zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji
mobilnych;



organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;



•dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam
sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
1. Obowiązek podawania danych
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać
umowę zawartą z Tobą, a tym samym wykonania umowy:


adres e-mail,



numer telefonu,



adres zamieszkania,



adres rozliczeniowy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z

Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich
danych jest dobrowolne.
1. Uprawnienia
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania,
prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby
to zrobić, skontaktuj się z MONDEX – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.


Prawo do przenoszenia

Gdy MONDEX przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej
zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie
lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.


Prawo do poprawiania danych

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do
uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli masz konto MONDEX lub konto w MONDEX Home Club,
możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta MONDEX.


Prawo do usunięcia danych

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez MONDEX, z wyjątkiem
następujących sytuacji:


masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta;



masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko
częściowo;



masz nieuregulowany dług wobec MONDEX, niezależnie od metody płatności;



jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z
naszych usług w niewłaściwy sposób



Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w
przypadku klientów, którzy zmarli);



Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy;



Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące
transakcji w celach księgowych;



Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie
uzasadnionego interesu MONDEX:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego
interesu MONDEX. MONDEX zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że
będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes
lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.


Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na
sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich
materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
* edytując ustawienia swojego konta MONDEX


Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby MONDEX ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod
następującymi warunkami:


jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
MONDEX, wtedy MONDEX ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po
zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.



jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy MONDEX musi ograniczyć
jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.



jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na
wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich
danych osobowych.



jeśli MONDEX nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do
zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

1. Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która
będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować,
napisz na adres ochronadanych@mondex.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i
zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres ochronadanych@mondex.pl, a w temacie
wiadomości wpisz „Dane osobowe”.


Prawo zgłoszenia skargi:

Jeśli uważasz, że MONDEX przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z
nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę.
Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie
zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności,
na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych,
tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

