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1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu 
niezbędnym do realizacji Zamówień jest: 

Optifarma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K  
Ul. Sokołowska 14 
05-806 Sokołów 

NIP: 534-244-53-05 
e-mail: optifarma@optifarma.com  

Tel. + 48 22 225 26 14  
 
Ochrona Państwa danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 
 

1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
Mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kontakt może 
odbywać się drogą elektroniczną - e-mail: iod@optifarma.com lub bezpośrednio w siedzibie 

Optifarma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K  
 
1.3. Niniejsza polityka prywatności realizuje obowiązek prawny wynikający z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 
1.4.  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych. W tym 

celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).  Dokładamy 
wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Informacje osobiste są 

przechowywane w systemach komputerowych o ograniczonym dostępie. Systemy te są 
umieszczone w specjalnie chronionych pomieszczeniach. 
 

 

2. ZBIERANIE INFORMACJI 

2.1. Państwa dane osobiste zostały przekazane w ramach wykonania umowy/usługi o 
charakterze handlowym i obejmują: imię i nazwisko, dane teleadresowe i adres e-mail, nazwę 

firmy, adres korespondencyjny i rejestrowy firm. Rezygnacja z podania tych informacji  
uniemożliwia zrealizowanie zamówień. 
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3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
 

a)  niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy o charakterze handlowym, w tym 
podjęcia działań przed zawarciem umowy/ przyjęciem Zamówienia na żądanie osoby, której 
dane dotyczą – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b RODO i 

zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  
 

b) wykonywania czynności zgodnie udzielonymi przez Państwa zgodami – podane dane będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia  o ochronie danych,  

 
c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i 

administracyjnymi – podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO 
i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
 

d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Optifarma Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp. K, a w szczególności:  

- dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec Klienta, prowadzenia analiz 
jakości świadczonych usług sprzedaży,   
- podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO i zgodnie z treścią 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  
 

4. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI 

4.1 Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: 

 
a) pracownicy firmy Optifarma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K 

b) podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy 
Optifarma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K 
c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego 

prawa,  
4.2. Wszystkie firmy zewnętrzne, którym udostępniamy Państwa dane, to nasi zaufani 

partnerzy, zobowiązani są do zachowania poufności informacji użytkowników/k lientów i nie 
mogą ich używać w żadnych innych celach innych niż te, na które zezwoliliśmy. Z wyjątkiem 
przypadków wymienionych powyżej, nie będziemy ujawniać informacji umożliwiających 

identyfikację użytkownika innym podmiotom, w tym również Reklamodawcom, bez Twojej 
wyraźnej zgody. Ponadto nie będziemy udostępniać, sprzedawać, wydzierżawiać ani w żaden 

inny sposób ujawniać informacji osobistych, listy adresów e-mail ani listy adresów 
pocztowych innym podmiotom do ich własnych celów promocyjnych.  
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5. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI 

5.1. Jak długo przechowujemy informacje na Państwa temat? 
 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw 
wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – prze okres przedawnienia 
roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Sprzeciw można wyrazić u 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
 

6. PAŃSTWA PRAWA 

6.1. Jakie przysługują Państwu prawa? 
 
W związku z informacjami, które posiadamy na Państwa temat, dysponujecie Państwo 

możliwościami opisanymi poniżej. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś 
użytkownikiem mieszkającym w EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), możesz:  

 
a) uzyskać dostęp do informacji, jakie posiadamy na Twój temat. Zwykle udostępniamy je w 
ciągu 30 dni od momentu przesłania do nas zapytania;  

 
b) usunąć swoje konto. Jeśli chcesz usunąć swoje konto, skontaktuj się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych (iod@optifarma.com)  
 
c) poprawić lub usunąć informacje na Twój temat. Możesz zaktualizować te informacje w 

ustawieniach. Jeśli masz problemy z aktualizacją informacji lub jeśli chcesz, skontaktuj się z 
nami;  

 
e) poprosić o przesłanie podanych przez Ciebie informacji do innej organizacji, w której 
przechowujemy te dane za Twoją zgodą lub w celach realizacji zawartej z Tobą umowy, o ile 

jest to technicznie możliwe;  
 

f) złożyć skargę do organu regulacyjnego. Jeśli mieszkasz w EOG i uważasz, że nie 
przestrzegamy przepisów o ochronie danych, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych osobowych.  

7. POLITYKA COOKIES I INNYCH PODOBNYCH 

TECHNOLOGII  

7.1. Pliki„cookies” Nie stosujemy plików cookies 
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