
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY GRUPA ZIBI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Dziękujemy za dokonany zakup!

Pani / Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Legic Kompania Importowa Dóbr
Luksusowych sp. z o.o.  w związku z dokonanym przez Panią / Pana zakupem
produktów marki Longchamp w sklepie internetowym Noble Place

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  przetwarzanych w związku z
dokonanym zakupem jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa
119, 02-145 Warszawa, dla której  akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem  KRS  0000718602,  REGON:  369494855,  NIP:  5223113927;  kapitał
zakładowy 125 000 000,00 zł; wpłacony w całości(dalej: „ADO”). 

Z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych może się
Pan/Pani skontaktować pod adresem mailowym: iod@zibi.pl

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania
ich  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  co  do
przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Pani
również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych,  jeżeli  Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi. 

Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i  wykonania umowy sprzedaży, w
tym wystawienia faktury VAT, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej
zawarciem, wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych,
w  tym  obowiązków  związanych  z  realizacją  Pana/Pani  uprawnień  z  tytułu
rękojmi  oraz  gwarancji,  a  także  w celu  przeprowadzena  badania  satysfakcji
oraz w celu marketngowym polegającym na promowaniu Administratora oraz
jego usług. Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę wówczas dane zostaną użyte w celu
wysyłania komunikatów marketngowych na podany adres e-mail  lub numer
telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne,  jednakże ich niepodanie będzie skutkowało
niemożnością zawarcia umowy, wystawienia faktury VAT, realizacji rękojmi lub
otrzymywania informacji handlowych. 



Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do
zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym
wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1
lit.  c  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679 z  dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (dalej:  „RODO”).  Podstawą  przetwarzania
danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z
zawartą umową, badaniu satysfakcji klienta oraz marketngu polegającym na
promowaniu Administratora oraz jego usług.

Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na otrzymywanie komunikatów marketngowych
na podany adres e-mail lub numer telefonu, to podstawą prawną będzie także
art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i
art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.  

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej
zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano przed jej cofnięciem. 

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym ADO ma obowiązek
przekazywać  dane  na  gruncie  obowiązujących  przepisów  prawa,  producenci
reklamowanego  towaru  oraz  podmioty  przetwarzające  dane  osobowe  w
imieniu  ADO,  tj.  partnerzy  ADO  (w  tym  LEGIC  Kompania  Importowa  Dóbr
Luksusowych  sp.  z  o.o.)  przedsiębiorcy  świadczący  na  rzecz  ADO  usługi
serwisowe  i  gwarancyjne  (autoryzowane  serwisy  produktów  z  oferty  ADO),
prawne,  księgowe,  kurierskie  i  pocztowe,  informatyczne  i  hostgnowe,
marketngowe oraz z zakresu obsługi płatności. 

Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państw  poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiadający długości terminu
przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem lub niezbędny dla
realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa tj.
przez  okres  przedawnienia  zobowiązań  podatkowych,  a  także  przez  okres
prowadzenia  działań  marketngowych  przez  Administratora  -  do  czasu
wyrażenia przez Pana/Panią sprzeciwu lub odwołania zgody.



Przysługuje  Pani/Panu  sprzeciw  wobec  przetwarzania  swoich  danych  osobowych,
jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:
1. na  potrzeby  marketngu  bezpośredniego;  takiego  sprzeciwu  nie  trzeba

uzasadniać;
2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora;  taki

sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.


