Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest JD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Opolu przy ulicy Piastowskiej 3,
tel. 77/4419801, email: jdtrade@jdtrade.com.pl; NIP: 7542147944, REGON: 531238897.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
 podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 zawarcia i realizacji umowy;
 w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania transakcjami dokonanymi online, w celu przetwarzania
Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek
problemów z dostawą produktów. Będziemy używać Twoich danych osobowych do zarządzania Twoimi
płatnościami. Będziemy też używać Twoich danych do przetwarzania reklamacji.
Kto ma dostęp do Twoich danych?
Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.
Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Do takich
podmiotów należą banki realizujące płatności lub kancelarie prawnicze zajmujące się windykacją długów oraz
dochodzeniem naszych roszczeń.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy.
Przetwarzamy następujące dane:
 dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 informacje na temat płatności i historię płatności;
 informacje na temat zamówień
Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Uzyskane dane osobowe niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pouczeniu, należą do kategorii tzw.
danych zwykłych.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926) dane
osobowe klientów, którzy dokonali u nas zakupu przechowujemy dla celów księgowych przez 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym klient dokonał ostatniego zakupu. Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów
telefonicznych i korespondencję będziemy przechowywać przez 365 dni.

Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to
zrobić, skontaktuj się z nami: jdtrade@jdtrade.com.pl – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.
Prawo do przenoszenia:
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać
kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia
ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które
zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia
niekompletnych danych.
Prawo do usunięcia danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących
sytuacji:
 masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 masz nieuregulowany dług wobec JD Sp. z o.o. Sp.k.
 jeśli dokonałaś(eś) jakichkolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe, dotyczące transakcji w
celach księgowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Masz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez JD Sp. z o.o. Sp.k.
JD Sp. z o.o. Sp.k. zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że zaistnieją ważne, prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
Jedyną sytuacją, w której natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych jest
przetwarzanie w celu realizowania zadań związanych z marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw taki nie wymaga
uzasadnienia z Twojej strony.
Prawo do ograniczeni przetwarzania:
Masz prawo zażądać, aby JD Sp. z o.o. Sp.k. ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli
zauważysz, że Twoje dane są niepoprawne, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest
niezgodne z prawem. Sprzeciw lub ograniczenie przetwarzania nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych
przed wniesieniem zastrzeżeń.
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:
Masz prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych:
Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w JD Sp. z o.o. Sp.k. jest Bożena Szal. Aby skontaktować
się w zakresie danych osobowych należy zadzwonić pod numer telefonu: 77/4419810 lub napisać na adres
email: bszal@jdtrade.com.pl.

