
 

 

OŚWIADCZENIE O POLITYCE PRYWATNOŚCI DLA KLIENTÓW I OSÓB DO 
KONTAKTU REPREZENTUJĄCYCH FIRMY BĘDĄCE KLIENTAMI 

ZGODNIE Z ART. 13 I 14 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 W SPRAWIE 
OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

 

1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA  

Administratorem danych jest spółka Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, z siedzibą 
pod adresem Viale Regina Pacis, 39, 41049, Sassuolo (Modena), Włochy, w osobie 
aktualnego przedstawiciela prawnego („Administrator” lub „Marazzi”).   

Aby skorzystać ze swoich praw lub w celu uzyskania jakichkolwiek dotyczących ich 

informacji lub niniejszego Oświadczenia o polityce prywatności, można 

skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem danych 

kontaktowych: privacy@marazzigroup.com tel. +39 0536 860800. 

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym 

możesz skontaktować się pisząc na: dpo@marazzigroup.com w celu skorzystania 

ze swoich praw wymienionych w punkcie 7 znajdującym się poniżej, a także 

pozyskania informacji na temat tych praw lub niniejszego zawiadomienia. 

2. KTÓRE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I GDZIE JE POZYSKUJEMY 

W celach określonych w niniejszym Oświadczeniu o polityce prywatności 

Administrator może przetwarzać dane osobowe dostarczone bezpośrednio przez 

Państwa lub uzyskane od osób trzecich (np. agencji, innych partnerów biznesowych 

lub Państwa pracodawcy). Dane te mogą obejmować dane zwykłe i kontaktowe 

(takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i inne dane kontaktowe), 

dane finansowe (numer IBAN) oraz dane dotyczące statusu zawodowego.  

3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA 

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w poniższych celach: 

a) cele związane z zarządzaniem umową sprzedaży i realizacją powiązanych 

zobowiązań prawnych, w tym działania przed zawarciem umowy, wysyłka i 

obsługa posprzedażna (np. obsługa klienta) oraz zarządzanie komunikacją; 

podstawą prawną dla tego celu jest realizacja umowy, której są Państwo stroną, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, lub jeśli są Państwo pracownikiem/osobą 

do kontaktu po stronie klienta będącego osobą prawną – interes prawny 

Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wynikający z potrzeby 

komunikacji za Państwa pośrednictwem z klientem będącym osobą prawną;  

b) cele administracyjno-księgowe lub cele zachowania zgodności z przepisami 

prawa, regulacjami i instrukcjami organów; podstawą prawną dla tego celu jest 

wypełnienie obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;  

c) cele związane z zarządzaniem wszelkimi sporami; w tym przypadku podstawą 

prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; 

d) cele marketingu elektronicznego związane z usługami lub produktami 

podobnymi do już zakupionych przez klienta, realizowane m.in. poprzez 
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wysyłkę biuletynów lub zaproszeń na wydarzenia dotyczące tych usług lub 

produktów; podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie 

uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

zgodnie z zapisami szczególnymi art. 130 ust. 4 włoskiego dekretu 

ustawodawczego 196/2003 (Kodeks ochrony danych). Jeśli są Państwo 

pracownikiem/osobą do kontaktu po stronie klienta będącego osobą prawną, 

interes prawny Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wynika z 

konieczności prowadzenia akcji promocyjnej kierowanej do klienta będącego 

osobą prawną za pośrednictwem Państwa osoby: mogą Państwo zwrócić się 

do Administratora z wnioskiem o dokładniejsze informacje na ten temat, 

również w celu zapoznania się ze specjalną opinią przygotowaną w tym 

zakresie przez Administratora. Ponadto mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania danych do tego celu w momencie zbierania danych lub przy 

wysyłce każdej kolejnej wiadomości, klikając link „Jeśli nie jesteś 

zainteresowany otrzymywaniem naszego biuletynu, kliknij tutaj” lub stosując 

procedury opisane w pkt. 7 poniżej; 

e) cele marketingowe za pomocą środków konwencjonalnych (np. kontakt 

telefoniczny, poczta papierowa, indywidualne wiadomości e-mail itp.) lub 

kontaktów automatycznych (np. zautomatyzowane kampanie elektroniczne, 

zautomatyzowane kontakty telefoniczne za pomocą wiadomości SMS, 

komunikatory internetowe, media społecznościowe itp); podstawą prawną 

przetwarzania danych jest udzielenie przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO; 

f) jeżeli zdecydują się Państwo dobrowolnie subskrybować Biuletyn w celu 

otrzymywania aktualizacji na temat produktów i usług firmy Marazzi, 

wypełniając formularz dostępny na stronie Administratora 

(https://www.marazzi.it/news/newsletter), Państwa dane osobowe będą 

przetwarzane w celu realizacji żądanej usługi, a podstawą prawną do tego celu 

będzie wykonanie umowy, której są Państwo stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. 

b) RODO.  

g) ponadto Administrator jest zainteresowany poznaniem Państwa opinii na temat 

poziomu usług i wsparcia udzielanego przez jego pracowników w ramach relacji 

biznesowych z Państwem lub z Państwa firmą w celu określenia ewentualnych 

obszarów bądź aspektów poprawy oferowanych usług i produktów oraz 

wdrożenia konkretnych działań mających na celu podniesienie jakości i 

efektywności procesów biznesowych Administratora. Jeżeli wyrażą Państwo 

zgodę na przystąpienie do usługi satysfakcji klienta, Państwa dane osobowe 

będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniego kwestionariusza oceny za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto po wypełnieniu kwestionariusza 

oceny Administrator może, jeżeli uzna to za stosowne, skontaktować się z 

Państwem telefonicznie w celu dokładniejszego omówienia określonych 

krytycznych kwestii, które ewentualnie pojawią się w kwestionariuszu Podstawą 

prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest Państwa wyraźna 

zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, której mogą Państwo udzielić za 

pośrednictwem specjalnego formularza, umieszczonego na dole niniejszego 

Oświadczenia. 

 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH, CHARAKTER PRZEKAZYWANYCH 
INFORMACJI I PROCEDURY PRZETWARZANIA  
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Okres przechowywania Państwa danych osobowych: 

• do celów określonych w pkt. 3 lit. a) i b) powyżej – cały okres stosunku 

umownego i okres 10 lat po zakończeniu umowy; 

• do celów określonych w pkt. 3 lit. c) powyżej – okres trwania sporu i okres 10 

lat po jego rozwiązaniu; 

• do celów określonych w pkt. 3 lit. d), e), f) i g) powyżej – może trwać do 

momentu, gdy zdecydują się Państwo wycofać zgodę, jeśli ma to zastosowanie, 

do czasu gdy zdecydują się Państwo skorzystać z prawa do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub, w odniesieniu do usługi Biuletynu, 

do czasu gdy zrezygnują Państwo z subskrypcji.  

W odniesieniu do celów wskazanych w pkt. 3 lit. a), b) i c) powyżej podanie danych 

osobowych jest obowiązkowe, a odmowa podania danych na etapie przedumownym 

spowoduje brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy; w odniesieniu do celów 

wskazanych w pkt. 3 lit. d), e), f) i g) powyżej podanie danych osobowych jest 

opcjonalne, a jeżeli odmówią Państwo podania ich, Administrator nie będzie mógł 

przekazywać Państwu informacji o nowościach dotyczących produktów i projektów 

ani przekazywać Państwu ankiet.  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z przepisami RODO, w formie 

papierowej, elektronicznej i telematycznej, do określonych celów, a we wszystkich 

przypadkach z zastosowaniem procedur gwarantujących odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z przepisami art. 32 RODO.  

5. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ STRONY, KTÓRE 
MOGĄ JE POZNAĆ 

W ramach realizacji celów opisanych w pkt. 3 powyżej przetwarzane dane osobowe 
będą znane pracownikom, pracownikom kontraktowym i współpracownikom 
pracującym w charakterze upoważnionych użytkowników danych firm Marazzi.  

Ponadto w celu realizacji celów opisanych w pkt. 3 powyżej Państwa dane osobowe 
mogą być przetwarzane przez osoby trzecie, należące na przykład do 
następujących kategorii: 

• dostawcy usług wsparcia technicznego w zakresie obsługi systemu 
informatycznego, dostawcy usług logistycznych, agencje reklamowe lub inni 
dostawcy usług; 

• dealerzy lub strony, za pośrednictwem których Marazzi dostarcza swoje 
produkty; 

• organy i instytucje nadzorcze i kontrolne oraz ogólnie podmioty publiczne lub 
prywatne pełniące funkcje w interesie publicznym; 

• partnerzy biznesowi; 

• dostawcy zewnętrznych cyfrowych platform komunikacyjnych; 

• inne spółki należące wraz z Marazzi do jednej grupy spółek lub związane z 

Marazzi lub spółką macierzystą Mowhawk Industries. 

 

Podmioty w wyżej wymienionych kategoriach działają w niektórych przypadkach 
jako podmioty przetwarzające specjalnie wyznaczone przez Administratora zgodnie 
z art. 28 RODO, a w innych przypadkach są całkowicie niezależne jako odrębni 
Administratorzy, w którym to przypadku Państwa dane osobowe będą ujawniane 
wspomnianym niezależnym administratorom na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora wynikającego ze zobowiązań związanych z przyjętym modelem 



 

 

organizacyjnym, a w każdym razie wyłącznie do realizacji celów, o których mowa w 
pkt. 3 powyżej. 

Pełną aktualną listę podmiotów, którym mogą być ujawnione Państwa dane 
osobowe, można uzyskać od Administratora, korzystając z danych kontaktowych, o 
których mowa w pkt. 1 Oświadczenia o polityce prywatności.  

Państwa dane osobowe nie będą rozpowszechniane.  

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA TERYTORIUM UNII 
EUROPEJSKIEJ 

Do celów technicznych i organizacyjnych Państwa dane mogą być przekazywane 
do państw niebędących członkami Unii Europejskiej: takie przekazanie jest w 
każdym razie zgodne z prawem, ponieważ jest objęte decyzjami stwierdzającymi 
odpowiedni poziom ochrony wydanymi przez Komisję Europejską lub 
standardowymi klauzulami ochrony danych opartymi na modelach przyjętych przez 
Komisję Europejską zgodnie z art. 46 RODO. 

Może Pan/Pani także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania 
danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony, poprzez wysłanie 
szczegółowego żądania do Administratora na adres e-mail 
privacy@marazzigroup.com. 

7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU JAKO OSOBIE, KTÓREJ DANE 
DOTYCZĄ 

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego w niniejszym Oświadczeniu o 
polityce prywatności, mogą Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, na 
warunkach określonych przez RODO, korzystać z praw przewidzianych w art. 15–
21 RODO, w szczególności:  

• Prawa dostępu – art. 15 RODO: prawo do uzyskania potwierdzenia, czy 
Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, prawo do uzyskania 
dostępu do swoich danych osobowych – w tym ich kopii – oraz do otrzymania 
między innymi następujących informacji: 

- cele przetwarzania; 
- kategorie przetwarzanych danych osobowych; 
- odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane zostały lub zostaną 

udostępnione; 
- okres przechowywania danych lub stosowane kryteria; 
- prawa osoby, której dane dotyczą (sprostowanie, usunięcie danych 

osobowych, ograniczenie przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania); 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
- prawo do otrzymywania informacji o pochodzeniu danych osobowych, 

jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą;  
- informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o 

profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a 
także o przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla 
osoby, której dane dotyczą. 

• Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO: prawo żądania 
niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które 
są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.  
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• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 
RODO: prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia 
dotyczących Państwa danych osobowych, kiedy: 

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane 
lub w inny sposób przetwarzane; 

- cofnęli Państwo zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
- wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; 
- dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
- dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego; 
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług 

społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO. 
Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie 
danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 
wymagającego przetwarzania, do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi bądź do ustalenia, dochodzenia czy obrony roszczeń. 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO: prawo żądania 
ograniczenia przetwarzania, kiedy: 

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 
osobowych; 

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 
ograniczenia ich wykorzystywania;  

- osoba, której dane dotyczą, potrzebuje danych do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony uprawnienia w postępowaniu sądowym; 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do 
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 
dotyczą.  

• Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO: prawo do otrzymania swoich 
danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, 
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 
oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez 
przeszkód, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i w sposób 
zautomatyzowany. Ponadto prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały 
przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile 
jest to technicznie możliwe. 

• Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że istnieją 
ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych przez 
Administratora.  

• Prawo do wycofania zgody: prawo do wycofania w dowolnym momencie 
wcześniej udzielonej zgody; 

• Prawo do wniesienia skargi do włoskiego Urzędu Ochrony Danych – 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia no. 11, 00187 
Roma (Rzym) (Włochy). 

Powyższe uprawnienia mogą być wykonywane w odniesieniu do Administratora za 
pośrednictwem danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej. 
Administrator rozpatrzy Państwa żądanie i poinformuje Państwa bez zbędnej zwłoki 



 

 

i we wszystkich przypadkach, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego 
otrzymania, o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem. 

Zgodnie z art. 12 RODO wykonanie Państwa praw jako osób, których dane dotyczą, 
jest bezpłatne. Jednak w przypadku żądań, które są ewidentnie nieuzasadnione lub 
nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, 
Administrator może obciążyć Państwa uzasadnioną opłatą, biorąc pod uwagę 
administracyjne koszty rozpatrzenia żądania, lub odmówić podjęcia działań w 
związku z żądaniem.  

Prosimy zauważyć, że Administrator może zażądać dodatkowych informacji 
niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. 

 

Marazzi Group S.r.l. a socio unico 

(Administrator)  

*.*.* 

_____________________________    _____________________________ 

Imię, Nazwisko                                                     Adres e-mail 

 

 WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych, również w sposób zautomatyzowany, zgodnie z pkt. 3 lit. c) 
niniejszego Oświadczenia o polityce prywatności. 

      

 NIE WYRAŻAM ZGODY na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
marketingowych, również w sposób zautomatyzowany, zgodnie z pkt. 3 lit. c) 
niniejszego Oświadczenia o polityce prywatności. 

 

  WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału 
w ankietach satysfakcji klienta, zgodnie z pkt. 3 lit. g) niniejszego Oświadczenia o 
polityce prywatności. 

 

  NIE WYRAŻAM ZGODY na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
udziału w ankietach satysfakcji klienta, zgodnie z pkt. 3 lit. g) niniejszego 
Oświadczenia o polityce prywatności. 

 

 

 

____________, ___________________ 

      Miejscowość                    Data 
 

Potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się z niniejszym Oświadczeniem o 
polityce prywatności i rozumiem jego treść. 

          

______________________ 

           

Pan/Pani 
 

Ostatnia aktualizacja 17.02.2020 r. 


