
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

W związku z realizacją wymogów 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy 1 stycznia 2021 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patio Color Sp. z o.o. ul. 02-255 
Warszawa, ul. Krakowiaków 16. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się w 
następujący sposób: 

• listownie na adres: Patio Color Sp. z o.o. ul. 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 16; 

• przez e-mail odo@patiocolor.com.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Patio Color Sp. z o.o. - przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody. 

4. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Pani/Pan jest 
stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub 
usług, serwis posprzedażowy, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, 
obsługa konta w aplikacji PatioColor, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie 
opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz 
kontaktowy), a także bieżący kontakt z Panią/Panem w powyższym zakresie. W takich 
przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy 
lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą 
przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Patio Color (art.  6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: 
rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na 
podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. 

 Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu Patio Color (art. 6 ust. 1 f RODO): 

• marketing bezpośredni produktów i usług Patio Color; 

• poprawa jakości sprzedawanych przez Patio Color towarów lub usług poprzez 
zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji; 

• zarządzanie aktywnością na stronie internetowej lub aplikacji PatioColor, poprzez jej 
monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, 
dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami; 

• obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy; 

• wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez 
roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub 
sądami; 



 W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie 
podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo 
będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
można wycofać w dowolnym momencie. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/
Pana danych osobowych mogą być: 

• organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Patio Color Sp. z 
o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Patio Color Sp. z 
o.o. - dostawcy usług IT, producenci towarów handlowych. 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem 
zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać 
podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w 
zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

8. W celach opisanych w pkt. 4, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia 
obowiązku prawnego, będziemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych, 
czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub 
zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Pani/Panu najbardziej odpowiadać). 
Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób 
istotnie na Panią/Pana wpływać. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące uprawnienia: 

• dostępu do swoich danych osobowych; 

• ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

• prawo do przenoszenia danych; 

• prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Patio 
Color Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 


