Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zobowiązań wynikających
z Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DDK 26/2016 jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
Nasze dane kontaktowe: Orange Polska S.A., ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Orange Polska:
inspektorochronydanych@orange.com
Dane te przetwarzamy w celu:
•
weryfikacji uprawnienia do zwrotu odszkodowania wynikającego z Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów nr DDK 26/2016 (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego
interesu Orange Polska – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; podstawę tę będziemy dalej nazywać „naszym prawnie
uzasadnionym interesem”), przez okres potrzebny do weryfikacji,
•
dokonania zwrotu odszkodowania wynikającego z Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr
DDK 26/2016 (podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes), do czasu wypłaty
odszkodowania,
•
wykazania zgodności z prawem naszego działania (podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie
uzasadniony interes), do czasu kiedy organ administracji mógłby żądać od nas potwierdzenia wykonania
zobowiązania do wypłaty Państwu odszkodowania lub ukarać finansowo za niedopełnienie obowiązków wynikających
z obowiązujących przepisów,
•
rozliczeń podatkowych oraz wystawienia i przechowywania dokumentów księgowych (podstawą prawną
przetwarzania danych jest wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z przepisów
podatkowych i rachunkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO), do czasu wskazanego w przepisach prawa.
Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, numer indentyfikacyjny, numer telefonu lub
adres mailowy, adres korespondencyjny (jeśli wybrali Państwo przelew pocztowy), numer konta bankowego (jeśli wybrali
Państwo przelew bankowy).
Podanie danych w niniejszym formularzu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jednakże jest wymagane, jeśli chcą
Państwo skorzystać z uprawnienia przyznanego w Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DDK
26/2016.
Dodatkowo, przetwarzamy również numer identyfikacyjny oraz url formularza, co jest konsekwencją technicznego działania
serwisu internetowego Orange Polska.
Państwa dane mogą być przekazywane:
•
podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub
udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podwykonawcom wspierających nas w procesie obsługi naszych
klientów oraz obsłudze korespondencji, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz
pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
•
innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność
pocztową lub kurierską, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych,
prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
Realizując w/w cele nie będziemy:
•
przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
•
dokonywać zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, Państwa danych, na podstawie którego
podejmowalibyśmy decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa
wpływające.
Przysługuje Państwu prawo do:
•
żądania dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych,
•
sprostowania (poprawiania) danych,
•
usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
•
przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania przez Państwa przetwarzanych przez nas Państwa danych lub
żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.
Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To,
z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.
Niezależnie od w/w praw, w szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej
sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa żądania, nie będziemy już mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że
wykażemy, iż istnieją:
•
ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec
Państwa interesów, praw i wolności lub
•
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Z wymienionych praw można skorzystać składając żądanie w salonie Orange, dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer
dostępny jest na www.orange.pl/kontakt) lub pisząc na podane wyżej dane kontaktowe.
Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia żądania, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji
pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

