Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,
Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej
informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz przekazujemy informacje o tzw.
cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do
serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody lub
ograniczyć jej zakres.
Zgoda
Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie przez Petit Groupe Polska Sp. z o.o. (dalej
zwanego administratorem)Twoich danych osobowych, które udostępniasz w historii
przeglądania stron i aplikacji internetowych oraz danych lokalizacyjnych generowanych
przez Twoje urządzenie, w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną
analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach w celu ustalenia
Twoich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania reklamy i oferty) w tym na
umieszczanie znaczników internetowych (cookies itp.) na Twoich urządzeniach i
odczytywanie takich znaczników, kliknij przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamknij to
okno.
Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub ograniczyć jej zakres, kliknij „Ustawienia
zaawansowane”.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Możesz edytować zakres zgody, w tym wycofać ją
całkowicie, klikając „Ustawienia zaawansowane” lub przechodząc na naszą stronę
polityki prywatności.
Powyższa zgoda dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w celach
marketingowych.
Administrator w ramach udostępnianych przez siebie usług internetowych przetwarza
Twoje dane opisane na wstępie we własnych celach marketingowych. Przetwarzanie
takie nie wymaga dodatkowej zgody z Twojej strony, ale możesz mu się w każdej chwili
sprzeciwić. O ile nie zdecydujesz inaczej, dokonując stosownych zmian ustawień w
Twojej przeglądarce, Administrator będzie również instalować na Twoich urządzeniach
pliki cookies i podobne oraz odczytywać informacje z takich plików. Bliższe informacje o
cookies znajdziesz w akapicie „Cookies” pod koniec tej informacji.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest podmiot Petit Groupe Polska Sp. z o. z
którego serwisu lub aplikacji korzystasz. Informację o powołaniu przez nas inspektora
ochrony danych i jego danych kontaktowych znajdziesz na górze strony w zakładce
„KONTAKT”.
Podstawa i cel przetwarzania
Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

1. Jeśli zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi (np. usługi zapewniającej
Ci możliwość zapoznania się z jednym z naszych serwisów w oparciu o treść
regulaminu tego serwisu), to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie
niezbędnym do realizacji tej umowy. Gdy zakładasz konto poczty elektronicznej, to
umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych
niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego
konta). Bez tego nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej
korzystać. Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie
umowy.
2. Zapewnianie bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie
loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie
naszych usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np.
personalizowanie treści w usługach), jak również prowadzenie marketingu i promocji
własnych usług. Takie przetwarzanie danych to realizacja naszych prawnie
uzasadnionych interesów.
3. Za Twoją zgodą usługi marketingowe dostarczą Ci nasi Zaufani Partnerzy oraz
my dla podmiotów trzecich. Aby móc pokazać interesujące Cię reklamy (np.
produktu, którego możesz potrzebować) reklamodawcy i ich przedstawiciele
chcieliby mieć możliwość przetwarzania Twoich danych związanych z
odwiedzanymi przez Ciebie stronami internetowymi. Udzielenie takiej zgody jest
dobrowolne, nie musisz jej udzielać, nie pozbawi Cię to dostępu do naszych usług.
Masz również możliwość ograniczenia zakresu lub zmiany zgody w dowolnym
momencie.
Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w
przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z
Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania
umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej
(zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 6 lat), a w przypadku, gdy podstawą
przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez
Ciebie skutecznego sprzeciwu.
Przekazywanie danych
Administratorzy danych mogą powierzać Twoje dane podwykonawcom IT, księgowym,
agencjom marketingowym etc. Zrobią to jedynie w niezbędnym zakresie i na podstawie
umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do
odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki
np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu
personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w
Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na
Twoim urządzeniu końcowym (tj. twój komputer, tablet, smartphone itp.), które
przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia,
podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.

Twoje uprawnienia
Przysługują Ci następujące uprawnienia wobec Twoich danych i ich przetwarzania przez
nas:
1. Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać
(cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już
dokonanego na jej podstawie);
2. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych,
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Pod tym adresemznajdziesz dodatkowe informacje dotyczące
przetwarzania danych i Twoich uprawnień.

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej
powyżej jest Petit Groupe Polska Sp. z o.o. z siedzibą Siedlec Duży, 3 Maja 6 (kod pocztowy:
42-350). Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można
kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres
e-mail: petitpolska@wp.pllub telefonicznie tel.: 34 317 33 23.

