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Obowiązkowe informacje podawane 

w przypadku zbierania danych od 

klientów i zainteresowanych stron 

zgodnie z art. 13 RODO 
 

1. Nazwa oraz dane kontaktowe administratora 

Rise Up Fashion GmbH 

Rotherstraße 17  

10245 Berlin 

Tel.: +49 30 255 585757 

e-mail: info@oceansapart.com 

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

DataCo GmbH 

Dachauer Str. 65 

80335 München 

e-mail: datenschutz@dataguard.de  

 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania 

Cele przetwarzania: 

 

 Dla zainteresowanych:  

Państwa dane osobowe są gromadzone w celu 

• nawiązania pierwszego kontaktu, 

• korespondencji, 

• zainicjowania umowy, 

• wpisania do bazy osób zainteresowanych, 

• wysyłki newslettera (za zgodą). 

 

Dla klientów:  

Państwa dane osobowe są gromadzone w celu 

• korespondencji, 

• realizacji zamówień i zwrotów, 

• wysyłki towarów, 

• wykonywania umów, 

• wpisania do bazy klientów, 

• prowadzenia konta klienta, 

• przekazania adresu e-mail oraz/lub numeru 

telefonu (zgoda) opertorowi pocztowemu (za 

zgodą), 

• wysyłki newslettera (za zgodą), 

• badania satysfakcji klienta (za zgodą). 

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osób 

zainteresowanych i klientów: 

 

Przetwarzanie na podstawie wykonania umowy zgodnie z 

art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO 

Przetwarzanie na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 

zd. 1 lit. a) RODO  

Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO 

 

 

 

4. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych 

osobowych 

Państwa dane osobowe są przekazywane następującym 

podmiotom: 

- podmioty przetwarzające 

- doradcy podatkowi 

- audytorzy 

- biegli rewidenci 

- urzędy 

- operatorzy pocztowi 

- dostawcy usług informatycznych 

- inspektorzy ochrony danych 

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państw 

trzecich 

Państwa dane osobowe zostaną przekazane firmom 

Microsoft, Survey Monkey oraz Mailchimp w USA. 

 

Z w/w usługodawcami zostały zawarte standardowe 

klauzule ochrony danych. 

 

6. Czas przechowywania danych osobowych 

Po zebraniu Państwa dane będą przechowywane przez 

administratora tak długo, jak będzie to konieczne do 

realizacji danego zadania, z uwzględnieniem ustawowych 

okresów przechowywania zgodnie z § 257 HGB [niem. 

kodeks handlowy]; § 147 AO [niem. ordynacja podatkowa]. 

 

7. Prawa przysługujące osobom, których dane 

dotyczą 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych mają Państwo następujące prawa: 

 

W przypadku przetwarzania Państwa danych 

osobowych mają Państwo prawo do uzyskania od 

administratora informacji o przechowywanych danych 

dotyczących Państwa osoby (art. 15 RODO). 

 

Jeżeli przetwarzane są nieprawidłowe dane osobowe, 

mają Państwo prawo do ich sprostowania (art. 16 

RODO). 
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Jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, mogą 

Państwo zażądać usunięcia danych lub ograniczenia 

przetwarzania oraz sprzeciwić się przetwarzaniu (art. 

17, 18 i 21 RODO). 

 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych 

lub jeśli zawarta została umowa o przetwarzaniu 

danych, a przetwarzanie to odbywa się przy pomocy 

zautomatyzowanych procedur, przysługuje Państwu 

również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO). 

 

Poza tym mają Państwo prawo do odwołania się do 

organu nadzorczego (art. 77 RODO). 

 

8. Prawo do wycofania zgody 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez 

administratora, wówczas poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia mogą Państwo w każdej chwili wycofać 

swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu 

należy wysłać wiadomość e-mail na adres 

info@oceansapart.com. Wycofanie zgody nie będzie 

miało wpływu na legalność przetwarzania danych 

prowadzonego na podstawie zgody do momentu 

wniesienia sprzeciwu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


