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Od 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać w Polsce o ochronie danych osobowych związanych z 

Rozporządzeniem 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 (dalej jako: RODO). W 

związku z tym firma TILDA MEBLE –Jacek Szafarz, Marcin Szafarz. jako Administrator Państwa 

danych osobowych, na podstawie art. 13 RODO, informuje że: 

 

  

 

 
Kompletny zapis informacji o ochronie i przetwarzaniu Państwa danych osobowych podajemy w 

naszej Polityce prywatności na stronie internetowej tilda.pl 

 

  
Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. 

 

 

 

 Administratorem danych osobowych jest firma   

TILDA MEBLE – Jacek Szafarz, Marcin Szafarz 

ul. Pawia 6, 65-503 Zielona Góra, 

NIP 929 005 19 89. 

 Państwa dane osobowe, są podane przez Państwa w procesie rejestracji konta logowania, zakupu lub 

kontaktu z naszą firmą i są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy związanej ze świadczonymi 

usługami (podstawa prawna przetwarzania RODO art. 6 pkt 1 lit a) i b) ). Podanie tych danych jest 

dobrowolne jednak niezbędne dla skorzystania z usług świadczonych przez Administratora. 

 Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na etapie rejestracji konta logowania lub wpisu do newslettera do 

przetwarzania w celach otrzymywania ofert marketingowych, informujemy iż dane osobowe będą 

przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług Administratora (podstawa przetwarzania 

RODO art. 6 pkt 1 lit a) i f) ). Podanie tych danych jest dobrowolne, a nie wyrażenie lub cofnięcie zgody 

nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami do korzystania z usług Administratora. 

 Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych 

w Polityce prywatności, chyba że inne przepisy prawa stosowane na terenie Polski wskazują 

na konieczność/możliwość przechowywania tych danych przez okres dłuższy (np. przechowywanie 

danych w celu realizacji procesu reklamacji). 

 Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec 

ich przetwarzania. 

 W każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość 

przetwarzania Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na biuro@tilda.pl 

mailto:biuro@tilda.pl

