
DODATKOWE INFORMACJE  

 

Roca Polska Sp. z o. o. (dalej zwany “Laufen”) o numerze NIP 969-11-11-800  z siedzibą*                                   
ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice, Polska jest odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa 
danych osobowych. 
 
Można skontaktować się z nami pod adresem mailowym biuro@roca.pl lub poprzez wskazany adres 
pocztowy Laufen *.  
 
Zgromadzone dane wykorzystywane są przez Laufen w celu dokonania rejestracji na platformie;  
- pozwala to na przyśpieszenie Państwa przyszłych zakupów, 
- w celu uzyskania wskazanych korzyści z rozszerzonej gwarancji,  
- do wykorzystania w obrocie oferowanymi produktami,  
- do wykorzystywania podczas obsługi ewentualnych zapytań oraz do zarządzania ewentualnymi 
aktualizacjami, reklamacjami lub naprawami Państwa produktu, 
- w celu poprawy zarządzania Państwa wnioskami o udzielenie informacji,  
- jak również w celu spełnienia, utrzymania, rozwoju, kontroli i poprawy współpracy z Laufen. 
 
Dodatkowo, jeśli tak wskazano w momencie zbierania danych, wyrażają Państwo wyraźną zgodę na 
przetwarzanie danych przez Laufen w celu dostarczenia Państwu informacji o produktach i usługach, 
promocjach oraz ofertach specjalnych.  
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Laufen przez okres 10 lat, w razie braku wniosku 
o ich usunięcie, licząc od daty ostatniego korzystania z platformy. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zarządzanie stosunkami umownymi, 
wynikającymi z ich rejestracji oraz z korzystania z platformy, w tym  z transakcji, które, jeśli miałoby 
to miejsce, byłyby dokonywane za jej pośrednictwem. 
 
Informujemy, że należy obligatoryjnie wypełnić pola formularza danych oznaczone gwiazdką.                        
W przypadku niedostarczenia wymaganych danych w odpowiednich polach formularza, Laufen może, 
wedle własnego uznania, nie przetworzyć Państwa wniosku. 
 
Niezależnie od powyższego, wysyłanie informacji o produktach i usługach, promocjach oraz ofertach 
specjalnych odbywa się na podstawie zgody, która, jeśli miałoby to miejsce, została udzielona.                    
W żadnym przypadku cofnięcie takiej zgody nie wpływa na zarządzanie stosunkami umownymi, 
wynikającymi z ich rejestracji oraz z korzystania z platformy, w tym z transakcji, które, jeśli miałoby 
to miejsce, byłyby dokonywane za jej pośrednictwem. 
 
Nie ujawniamy osobom trzecim Państwa danych osobowych bez Państwa zgody,  z wyjątkiem tych 
przypadków, gdy zezwala na to mające zastosowanie prawo. 
 
Niezależnie od powyższego, informujemy, że dostawca IBM, Softlayer Technologies Netherlands 
B.V., świadczy w imieniu Laufen usługi zarządzania stronami internetowymi lub hostingu, jak 
również firmy Roca Sanitario SA oraz Laufen Bathrooms AG świadczą niektóre z usług 
marketingowych również w imieniu Laufen. 



 
Mają Państwo w każdej chwili prawo do korzystania z prawa dostępu do swoich danych osobowych 
oraz do żądania wprowadzenia w nich zmian, jeśli są one nieprawidłowe. Można również zażądać 
usunięcia swoich danych osobowych jeśli, między innymi, owe dane nie są już potrzebne do celów, 
dla których zostały zebrane. 
 
W przypadkach określonych w przepisach wykonawczych, można zażądać ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych. W takim przypadku zachowamy je wyłącznie do celów formułowania, 
wykonywania lub ochrony roszczeń, dla ochrony praw osób fizycznych lub prawnych lub w celach 
związanych z interesem publicznym. 
 
Ponadto, można również żądać przeniesienia swoich danych osobowych, to znaczy odebrać 
przechowywane w naszych plikach dotyczące Państwa osoby dane osobowe, w ustrukturyzowanej, 
powszechnie stosowanej i odpowiedniej do odczytu maszynowego formie. 
 
We wspominanych przewidzianych w ustawie przypadkach, mogą Państwo zgłosić sprzeciw 
przetwarzaniu Państwa danych osobowych, z przyczyn odnoszących się do Państwa specjalnej 
sytuacji. 
 
Aby skorzystać z tych praw należy skontaktować się z Laufen drogą pocztową lub mailową, na adresy 
podane w pierwszym ustępie niniejszego dokumentu. 
 
Mogą Państwo w każdej chwili odwołać zgodę wyrażoną z związku z którymkolwiek z celów 
określonych w niniejszym dokumencie, bez wpływu na opartą na owej zgodzie prawność 
przetwarzania danych przed jej odwołaniem. 
 
Informujemy ponadto o przysługującym Państwu prawie do ochrony prawnej przez Biuro 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 
00, http://www.giodo.gov.pl/ 


