OŚWIADCZENIE LIVISTO SP. Z O.O. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie od 04.04.2018r.
1.1 WSTĘP
Bez względu na to, czy są Państwo Klientem, potencjalnym Klientem, wnioskodawcą lub
gościem naszej strony internetowej: My, LIVISTO Sp. z o.o. podmiot zwany dalej: "LIVISTO
Sp. z o.o. „lub "My", traktujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych bardzo
poważnie. Co to dokładnie oznacza?
Prezentujemy Państwu poniżej wgląd w to, jakie dane osobowe od Państwa zbieramy oraz w
jakiej formie je przetwarzamy. Ponadto, otrzymają Państwo także przegląd praw, jakie
Państwu przysługują w związku z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych
osobowych. Dodatkowo, jeśli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości, zapewnimy dane
kontaktowe odpowiedniej osoby, która udzieli na nie odpowiedzi.

1.1.1.1 KIM JESTEŚMY?
LIVISTO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-571, przy ulicy Chwaszczyńskiej 198a, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000170542, NIP:
588-20-52-839, Regon: 192938266, adres elektroniczny: biuro@livisto.com
LIVISTO Sp. z o.o. jest importerem i dystrybutorem produktów weterynaryjnych.
LIVISTO Sp. z o.o. z siedzibą główną w Gdyni obsługuje hurtownie weterynaryjne na terenie
całego kraju oraz kontaktuje się z lekarzami weterynarii na terenie całego kraju. Nasi Klienci
obsługiwani są przez wyspecjalizowaną grupę Doradców. Współpracujemy z partnerami,
którzy działają zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP) oraz Dobrą Praktyką
Dystrybucyjną (GDP), co gwarantuje wysoką jakość obsługi.
W rozumieniu obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, jako
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podejmujemy wszystkie środki wymagane przez obowiązujące prawo dotyczące ochrony
danych osobowych, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
W razie wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia o Ochronie Danych Osobowych,
prosimy o skontaktowanie się z Naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych
(IODO).
Marta Słomińska
Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

ul. Chwaszczyńska 198 a
81-571 Gdynia
E-mail: rodo@livisto.com
Telefon: +48 58 572 24 38; +48 58 677 08 11
1.1.2 ZAKRES DEKLARACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Jako przetwarzanie danych osobowych, prawodawca rozumie czynności takie jak: zbieranie,
zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie,
odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie za pomocą transmitowania,
rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, ujednolicanie lub łączenie,
ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do
zidentyfikowania osobą.
Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych dotyczy danych osobowych
Klientów, Stron Zainteresowanych, Wnioskodawców lub Gości.
Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych Osobowych dotyczy Naszej strony internetowej
www.animedica.pl, www.strefaklienta.livisto.com, www.platforma.livisto.com

1.1.3 JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?
Kiedy się Państwo z Nami kontaktują, jako np. Strona Zainteresowana lub Klient, zbieramy
Państwa dane osobowe. Może się to wydarzyć na przykład jeśli są Państwo zainteresowani
Naszymi produktami, kiedy rejestrują się Państwo do naszych usług internetowych, kiedy
kontaktują się z Nami Państwo za pomocą Naszych kanałów komunikacyjnych lub kiedy
używają Państwo Naszych produktów lub usług w związku z istniejącymi stosunkami
biznesowymi. W zależności od charakteru Państwa współpracy z Nami, zbieramy i
wykorzystujemy różnego rodzaju dane osobowe uzyskane od pracowników, wykonawców,
kandydatów na pracowników, dostawców i innych osób mających relacje handlowe z nami.
Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:
• Dane umożliwiające identyfikację osobową (DUOI)
Np. imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu
• Dane związane z Umową
Np. numer Klienta, numer zamówienia, dane dotyczące faktury
• Dane związane z przedsiębiorstwem
Np. nazwa przedsiębiorstwa, dział, wykonywane czynności
• Dane związane z Państwa aktywnością internetową
Np. adresy IP; nazwy użytkowników; dane związane odwiedzaniem przez Państwa naszej
strony internetowej, portali konsumenckich lub aplikacji mobilnej; czynności dokonywane na
naszych stronach internetowych oraz portalach konsumenckich; miejsce dostępu
• Informacje dotyczące Państwa zainteresowań lub życzeń, które Państwo nam komunikują

Np. za pomocą naszego formularza kontaktowego lub innych kanałów komunikacji
• Informacje na temat Państwa kariery zawodowej
Np. szkolenie zawodowe, poprzedni pracodawcy, inne kwalifikacje oraz inne informacje
porównywalne z tymi kategoriami danych.
1.1.3.1 DANE WRAŻLIWE
Dane wrażliwe oraz specjalne kategorie danych osobowych, takie jak informacje dotyczące
przynależności do danej religii lub związku zawodowego, nie są w ten sposób zbierane.
1.1.3.2 DANE OSOBOWE NIELETNICH
Dane osobowe dzieci lub osób nieletnich są zbierane tylko wtedy, jeśli dana osoba utworzy u
nas konto Klienta, zarejestruje się na portalu zawodowym, skorzysta z naszych kanałów
komunikacji lub użyje naszej aplikacji mobilnej.
1.1.3.3 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES
1.1.3.3.1 CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
Pliki cookies to pliki umieszczane na Państwa komputerze przez naszą stronę internetową
lub portale konsumenckie wtedy, kiedy je Państwo odwiedzają. Pliki te przechowują
informacje, które sprawiają, że mogą Państwo korzystać ze strony bardziej wydajnie.
Używamy Google Analytics jako internetowej usługi analitycznej w celu analizowania
czynności wykonywanych przez użytkownika na stronie internetowej oraz na portalach
konsumenckich. Do tej analizy, informacje związane z użytkowaniem wygenerowane przez
plik cookie (włącznie ze skróconym adresem IP użytkownika) są transmitowane na nasze
serwery i przechowywane do celów związanych z analizą użytkowania. Korzystamy z usługi
analizy użytkowania, by zoptymalizować nasze strony internetowe, portale konsumenckie,
podejście do Klienta oraz inne środki marketingowe, a także do celów badań rynkowych.
Adres IP użytkownika jest natychmiast skracany w trakcie tego procesu, aby identyfikacja
użytkownika za pomocą adresu IP nie była już możliwa.
Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na przechowywanie i analizę jego lub jej
zanonimizowanych danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej
może wyrazić sprzeciw wobec tego przechowywania i wykorzystywania w dowolnym
momencie. Anonimowe korzystanie z portali konsumenckich nie jest możliwe.
Państwa wizyta na tej stronie internetowej jest obecnie rejestrowana przez Google Analytics.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na rejestrowanie wizyty na stronie, prosimy o wyłączenie
plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystamy również z kodu AddThis, który pozwala na wykorzystanie narzędzi do polecania
np.: facebook itp.. http://www.addthis.com/privacy/
1.1.4

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE – ORAZ NA
JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

1.1.4.1 WYKONANIE UMOWY
Przetwarzamy Państwa dane do celów wykonania naszych Umów. Ma to także
zastosowanie do informacji, które podają nam Państwo w ramach korespondencji
poprzedzającej zawarcie Umowy. Dokładne cele przetwarzania danych zależą od

poszczególnego produktu oraz złożonego zapytania i mogą być także użyte do analizowania
Państwa potrzeb oraz sprawdzania, które produkty i usługi są dla Państwa odpowiednie.
1.1.4.1.1 WYKONANIE STOSUNKU MIĘDZY STRONAMI UMOWY
Do wykonywania stosunku między stronami Umowy potrzebujemy Państwa imienia i
nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, by móc się z Państwem skontaktować.
1.1.4.1.2 OFEROWANIE TOWARÓW I USŁUG
Potrzebujemy także Państwa danych osobowych, aby móc sprawdzić, czy, a jeśli tak, to
które produkty i usługi, możemy i jesteśmy w stanie Państwu zaoferować.
Szczegóły dotyczące poszczególnych celów przetwarzania danych są dostępne w
dokumentach związanych z Umową oraz w Naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.
1.1.4.1.3 PRZEPROWADZANIE PROCESU SKŁADANIA APLIKACJI
Przetwarzamy Państwa dane, które przesłali Nam Państwo jako część swoich aplikacji, by
sprawdzić, czy Państwa kwalifikacje zawodowe są odpowiednie do ogłaszanego stanowiska.
Używamy Państwa informacji wyłącznie do procesu składania zgłoszeń i przesyłamy je do
Państwa plików kadrowych, kiedy Umowa zostaje zawarta. Jeśli żadna umowa nie została
zawarta , Państwa informacje zostaną usunięte lub zniszczone. Nie użyjemy informacji z
Państwa zgłoszeń w żadnym innym celu niż przeprowadzenie procesu składania aplikacji.
1.1.4.2

BILANSOWANIE INTERESÓW: PODNOSIMY JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG I
OFERUJEMY PAŃSTWU ODPOWIEDNIE PRODUKTY

1.1.4.2.1 DLA WZMOCNIENIA I ZOPTYMALIZOWANIA RELACJI Z KLIENTEM
Jako część naszych wysiłków, by stale poprawiać nasze relacje z Państwem, od czasu do
czasu prosimy Państwa o udział w naszych ankietach konsumenckich. Wyniki ankiet służą
adaptowaniu naszych produktów i usług po to, aby jeszcze lepiej spełniać Państwa potrzeby.
1.1.4.2.2 PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH
Państwa potrzeby są dla Nas ważne i staramy się dostarczyć Państwu informacje na temat
produktów i usług, które będą Państwu idealnie odpowiadać. W tym celu używamy informacji
zdobytych przez przedsiębiorstwa z nami współpracujące oraz badań rynku. Naszym
głównym celem jest adaptacja naszych propozycji produktów do Państwa potrzeb. W
związku z tym zapewniamy, iż zawsze przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującym
prawem dotyczącym ochrony danych osobowych. Uwaga: Mogą się Państwo sprzeciwić
wykorzystywaniu Państwa danych osobowych w tym celu w każdym momencie.
Co dokładnie analizujemy i przetwarzamy?
• Wyniki naszych aktywności marketingowych, by zmierzyć wydajność i znaczenie naszych
kampanii;
• Informacje z Państwa wizyt na Naszej stronie internetowej;
• Analizujemy prawdopodobne potrzeby związane z naszymi produktami i usługami.
1.1.4.2.3 NEWSLETTER
Mają Państwo możliwość zarejestrowania się, by otrzymywać nasz newsletter za pomocą
naszej strony internetowej. Aby go wysyłać, potrzebujemy tylko Państwa adres e-mail,
wszystkie inne informacje są dobrowolne. Dopiero po udanym ukończeniu procesu

podwójnego potwierdzenia chęci otrzymywania newslettera będą go Państwo otrzymywać.
Mają Państwo prawo do wyświetlenia swojej deklaracji zgody lub do rezygnacji z subskrypcji
w każdym momencie. Linki odnoszące do powyższych czynności są zawarte na każdej
okładce naszego newslettera. Jeśli zrezygnują Państwo z subskrypcji, natychmiastowo
usuniemy Państwa dane kontaktowe z naszej listy do dystrybucji newslettera.
Efektywność zgody elektronicznej, tak jak w przypadku rejestracji do otrzymywania
newslettera, podlega pewnym wymogom prawnym. Dotyczy to także zapisywania Państwa
deklaracji zgody. Rejestrujemy zatem datę i godzinę wyrażenia zgody, treść deklaracji
zgody, informację, czy któreś z okienek zostało zaznaczone, Państwa adres e-mail i
wszystkie pozostałe informacje podane dobrowolnie. Rejestrujemy także datę i godzinę
kliknięcia na link potwierdzający oraz na link w potwierdzającej wiadomości e-mail. Zbieramy
powyższe informacje wyłącznie w celu postępowania zgodnie z prawnymi zobowiązaniami.
1.1.4.2.4 ŚRODKI W KIERUNKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
Używamy Państwa danych osobowych, między innymi, w poniższych sytuacjach:
• Analizujemy Państwa dane, by chronić Państwa lub Państwa przedsiębiorstwa przed
fałszerskimi czynami. To może się wydarzyć, jeśli na przykład zostali Państwo ofiarą
kradzieży tożsamości lub jeśli osoby do tego nieuprawnione w jakiś sposób zdobyły dostęp
do Państwa kont użytkownika;
• Nasze wsparcie informatyczne blisko z Państwem współpracuje w razie problemów
technicznych, by poprawić niezawodność naszych aplikacji internetowych. W ramach tego,
oceniamy także rejestry wejść na stronę, wykonane czynności, itp.;
• Aby móc zagwarantować bezpieczeństwo informatyczne;
Aby być w stanie zapisać i udowodnić fakty w razie ewentualnego sporu prawnego.
1.1.4.3 NA PODSTAWIE PAŃSTWA ZGODY
Jeśli zgodzili się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub więcej
niż jednym określonym celu, możemy przetwarzać Państwa dane. Mogą Państwo wycofać
swoją zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości w każdym momencie, bez ponoszenia
żadnych kosztów oprócz kosztów transmisji według podstawowych taryf (kosztów połączenia
internetowego). Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem
przetwarzania danych aż do momentu wycofania.
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Jako przedsiębiorstwo, podlegamy wielu różnorodnym wymogom prawnym (np. związanym z
prawem podatkowym). Aby działać zgodnie z naszymi prawnymi zobowiązaniami,
przetwarzamy Państwa dane osobowe.
1.1.5

GDZIE I Z JAKIEGO POWODU PRZESYŁAMY DANE

1.1.5.1 WYKORZYSTYWANIE DANYCH W RAMACH LIVISTO SP. Z O.O.
W ramach LIVISTO Sp. z o.o. dostęp do nich będą miały tylko te podmioty, które potrzebują
Państwa danych osobowych do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub związanych
z Umową, albo po to, aby chronić nasze cele prawne.
1.1.5.2 WYKORZYSTYWANIE DANYCH POZA LIVISTO SP. Z O.O.

Szanujemy ochronę Państwa danych osobowych i przekazujemy dalej informacje dotyczące
Państwa tylko w sytuacji, w której jest to wymagane przez prawo, jeśli wyrazili Państwo na to
zgodę lub do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy.
Wobec następujących odbiorców, dla przykładu, istnieje prawny obowiązek by przekazać
dalej Państwa dane osobowe do takich osób, jak:
• Członkowie administracji publicznej lub członkowie administracji zarządczej, np. urzędnicy
podatkowi, funkcjonariusze organów celnych;
• Pracownicy organów sądowych i funkcjonariusze organów ścigania, np. funkcjonariusze
Policji, pracownicy sądowi, prokuratorzy;
• Prawnicy lub notariusze, np. w przypadku sporów prawnych;
• Licencjonowani księgowi/ Audytorzy.
Aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z Umowy, współpracujemy z innymi
przedsiębiorstwami. Są to na przykład:
• Dostawcy usług transportowych i spedytorzy;
• Organizatorzy i dostawcy usług szkoleniowych, jeśli zarejestrowali się Państwo za naszym
pośrednictwem na dane targi handlowe lub wydarzenia handlowe;
• Banki i dostawcy usług finansowych, w celu obsługi wszystkich spraw finansowych.
Nasi dostawcy usług
By sprawić, że nasze operacje będą bardziej wydajne, używamy usług zapewnianych przez
zewnętrznych dostawców, którzy mogą otrzymać Państwa dane osobowe do celów powyżej
opisanych, włącznie z dostawcami usług informatycznych, dostawcami usług drukarskich i
telekomunikacyjnych, firmami zajmującymi się windykacją należności, konsultingiem lub
firmami handlowymi.
Uwaga: Przywiązujemy wielką wagę do Państwa danych osobowych!
W celu zapewnienia tego, aby dostawcy usług działali zgodnie z tymi samymi standardami
dotyczącymi ochrony danych osobowych, jakie są stosowane w naszej firmie,
przygotowaliśmy odpowiednie Umowy dotyczące przetwarzania zamówień. Wspomniane
Umowy regulują między innymi:
• że osoby trzecie mają dostęp tylko do danych, których potrzebują do wykonania
przypisanych
im zadań;
• że dostawcy usług udzielają dostępu do Państwa danych osobowych wyłącznie
pracownikom, którzy w pełni zobowiązali się postępować zgodnie z regulacjami
dotyczącymi ochrony danych osobowych;
• że dostawcy usług postępują zgodnie z technicznymi i organizacyjnymi środkami, które
gwarantują bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych;
• co dzieje się z danymi osobowymi po zakończeniu relacji biznesowej między dostawcą
usługi
a naszą firmą.

Wobec dostawców usług zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(EOG), podejmujemy specjalne środki bezpieczeństwa (np. poprzez korzystanie ze
specjalnych klauzuli w Umowach), by zapewnić traktowanie danych osobowych na tym
samym poziomie ostrożności, który jest stosowany w EOG. Regularnie sprawdzamy
wszystkich naszych dostawców usług pod kątem zgodności z naszymi specyfikacjami.
Bardzo ważne: Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych pod żadnym warunkiem
osobom trzecim!
1.1.5.3 WYKORZYSTYWANIE DANYCH PRZEZ LIVISTO SP. Z O.O.W RAMACH GRUPY
W celu zapewnienia Państwu możliwie najlepszej obsługi, od czasu do czasu przesyłamy
dane osobowe w ramach Grupy. Zapewniamy, iż odpowiednie regulacje dotyczące ochrony
danych osobowych są stosowane, a Państwa dane osobowe są w prawidłowy sposób
chronione w każdym momencie.
Z tego powodu podjęliśmy odpowiednie środki, by zapewnić zgodność z przepisami
dotyczącymi ochrony danych osobowych w ramach Grupy:
Przygotowaliśmy odpowiednie Umowy z poszczególnymi podmiotami stowarzyszonymi
(filiami), aby zapewnić, że dane osobowe przesyłane w ramach Grupy są chronione w
każdym momencie.
W związku z tymi Umowami i stosowanymi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, przesyłamy dane osobowe do naszych filii zajmujących się produkcją i
sprzedażą tylko w celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o Ochronie Danych
Osobowych. Poprzez takie działanie, wspieramy nasze filie zarówno w ich działaniu jak i
stosowaniu się do technicznych i organizacyjnych środków, których używamy także w
przedsiębiorstwie macierzystym, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Jeśli jest to możliwe, chronimy Państwa dane osobowe za pomocą środków pseudonimizacji
lub anonimizacji. Jeśli filie są zlokalizowane poza obszarem EOG, podejmujemy
odpowiednie kroki, by zapewnić taką samą ochronę podczas przetwarzania danych
osobowych jak w obrębie EOG.
1.1.6 CZY SĄ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DOSTARCZAĆ NAM DANE OSOBOWE?
W ramach relacji biznesowych pomiędzy Państwem a LIVISTO Sp. z o.o. wymagamy od
Państwa podania następujących kategorii danych:
• Wszystkich danych niezbędnych do ustanowienia i wdrożenia relacji biznesowej;
• Danych wymaganych do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy;
• Danych, do których zebrania jesteśmy prawnie zobowiązani.
Bez podania powyższych danych niemożliwym jest ustanowienie lub wypełnienie warunków
naszych Umów z Państwem.
1.1.7 OKRESY USUNIĘCIA
Zgodnie ze stosowanymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, nie
przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż to konieczne do celów
poszczególnego przetwarzania. Jeśli dane nie są już wymagane do wypełnienia zobowiązań
prawnych lub wynikających z Umowy, będą one przez Nas regularnie usuwane, chyba że ich
tymczasowe przetrzymywanie jest nadal niezbędne. Mogą istnieć następujące przyczyny
dalszego przetrzymywania:

• Muszą zostać spełnione zobowiązania wynikające z prawa handlowego i podatkowego do
zachowania danych: Okresy przechowywania, głównie zgodnie z warunkami Kodeksu
Handlowego i Podatkowego trwa nie krócej niż do 5 lat.
• By pozyskać dowody w razie sporu prawnego w ramach ustawowych terminów ograniczeń
czasowych: w prawie cywilnym ustawowe terminy ograniczeń czasowych mogą trwać do
10 lat, ze standardowym terminem ograniczenia czasowego występującym po trzech
latach.
1.1.8 PAŃSTWA PRAWA
W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także pewne
prawa. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednich przepisach
Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych RODO (Artykuły 15 do 21)].
1.1.8.1 PRAWO DO INFORMACJI I POPRAWEK
Mają Państwo prawo do uzyskiwania od nas informacji na temat Państwa konkretnych
danych osobowych, które przetwarzamy. Jeśli te informacje nie są (już) prawidłowe, mogą
nas Państwo poprosić o poprawienie tych danych lub, jeśli są niekompletne, o ich
uzupełnienie. Jeśli przekazaliśmy dalej Państwa dane osobowe do osób trzecich,
poinformujemy dane osoby trzecie w razie korespondencyjnej sytuacji prawnej.
1.1.8.2 PRAWO DO USUNIĘCIA
Mogą Państwo żądać natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych pod
następującymi warunkami:
• Kiedy Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których były one zebrane;
• Jeśli unieważnili Państwo swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania
danych;
• Jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych prawnych
przyczyn do przetwarzania danych;
• Jeśli Państwa dane są przetwarzane bezprawnie;
• Jeśli Państwa dane osobowe muszą być usunięte, by działać zgodnie z obligacjami
prawnymi.
Prosimy pamiętać, iż przed usunięciem Państwa danych musimy sprawdzić, czy nie istnieje
prawna przyczyna do przetwarzania Państwa danych osobowych.
1.1.8.3
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Mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w
jednej z poniższych przyczyn:
• Jeśli nie zgadzają się Państwo co do zgodności danych, do momentu w którym uda nam
się
zweryfikować ich zgodność;
• Jeśli dane są przetwarzane bezprawnie, ale zamiast usunięcia ich, żądają Państwo tylko
ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych;

• Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do ich przetwarzania, ale Państwo nadal
potrzebują ich do zapewnienia, korzystania z nich lub obrony w razie roszczeń prawnych;
• Jeśli złożyli Państwo zastrzeżenie przeciwko przetwarzaniu danych i nie jest jeszcze
pewne,
czy Państwa uzasadniony interes przewyższa Nasz.
1.1.8.4 PRAWO DO SPRZECIWU
1.1.8.4.1 PRAWO DO SPRZECIWU W PRZYPADKACH INDYWIDUALNYCH
Jeśli przetwarzanie jest dokonywane w ramach interesu publicznego lub na podstawie
bilansu interesów, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych z
przyczyn powstających w związku z Państwa konkretną sytuacją. W razie sprzeciwu, nie
będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie
udowodnić przekonujące przyczyny do przetwarzania Państwa danych, które przeważają
nad Państwa interesami, prawami oraz przywilejami, albo jeśli Państwa dane osobowe służą
do zapewnienia, korzystania z nich lub obrony podczas roszczeń prawnych. Sprzeciw nie
uniemożliwia prawomocności przetwarzania dokonanego do momentu jego zgłoszenia.
1.1.8.4.2 BRAK ZGODY
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W przypadkach, w których Państwa dane osobowe są wykorzystywane w celach
marketingowych, mogą Państwo sprzeciwić się takiej formie przetwarzania w każdym
momencie. Nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.
Sprzeciw może zostać zgłoszony w dowolnej postaci i powinien być zaadresowany do:
Marta Słomińska
Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych
ul. Chwaszczyńska 198a
81-571 Gdyni
E-mail: rodo@livisto.com
Telefon: +48 58 572 24 38; +48 58 677 08 11
1.1.8.5 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Po wyrażeniu takiej woli, mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych, które
Nam Państwo podali w celu przetwarzania, w przenośnym formacie przystosowanym do
odczytu maszynowego.
1.1.8.6
RODO)

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO (ART. 77

Staramy się przetwarzać Państwa żądania i skargi tak szybko, jak to możliwe, by
odpowiednio chronić Państwa prawa. Jednakże w zależności od częstotliwości składanych
zapytań, może minąć do 30 dni zanim będziemy w stanie zapewnić Państwu dalsze
informacje na temat Państwa żądania. Jeśli ten okres miałby się przedłużyć, poinformujemy
Państwa natychmiast o przyczynach opóźnienia i omówimy z Państwem dalszy proces.

W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zapewnić Państwu żadnych informacji.
Jeśli będzie to zgodne z prawem, poinformujemy Państwo o przyczynie odmowy ujawnienia
informacji.
Jednakże, jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani Naszą odpowiedzią i reakcją lub jeśli
będą Państwo zdania, iż naruszamy obecnie obowiązujące prawo dotyczące ochrony
danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do Naszego Inspektora ds. Ochrony
Danych Osobowych, albo też odpowiedniego organu nadzorczego właściwego dla Państwa
miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca , w którym doszło do rzekomego
naruszenia.

1.2 WERSJA
Niniejsze Oświadczenie o Polityce Ochrony Danych Osobowych wchodzi w życie od
04.04.2018. Zarejestrowani klienci zostaną poinformowani o zmianach w Oświadczeniu o
Polityce Ochrony Danych Osobowych.

