INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu Facebook, w tym
Facebook Messenger na stronie „Bebilon 2. Przyszłość zaczyna się dziś” w serwisie Facebook
jest NUTRICIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa,
e-mail: serwis@nutricia.com.pl, iod.nutricia@nutricia.com.pl – pod tym drugim adresem możesz
również skontaktować się w sprawie ochrony danych).
Twoich danych potrzebujemy, aby udzielić odpowiedzi na Twoje wiadomości i zapewnić
najwyższą jakość udzielanych przez nas porad. W zależności od treści Twojej wiadomości,
podstawą przetwarzania Twoich danych może być uzasadniony interes administratora danych i
strony trzeciej (marketing produktów i usług Nutricia Polska Sp. z o.o. i jej partnerów), lub
niezbędność do wykonania umowy zgodnie z zaakceptowanym regulaminem korzystania z usługi
„Porada”. Twoje dane będziemy przetwarzać w tym celu, zależnie od treści Twojej wiadomości,
przez czas realizacji usługi „Porada” lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, jednak nie
dłużej niż przez 5 lat Twoje dane są również dla nas potrzebne, żebyśmy mogli je przetwarzać w
związku z możliwością dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami (Twoimi lub osób
trzecich). Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest w takim przypadku uzasadniony
interes administratora. Twoje dane będziemy przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia
roszczeń określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
W każdym czasie masz prawo do:
przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora (w zakresie, w
jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy);
dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcami danych przetwarzanych w ramach portalu Facebook, w tym Facebook Messenger,
mogą być w szczególności: podmioty powiązane z Nutricia Polska sp. z o.o. oraz inne podmioty,
które pomagają nam świadczyć usługę „Porada” i dostosować ją do potrzeb użytkowników (w
szczególności Facebook Inc.), oraz zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów
informatycznych Administratora (np. serwisują oprogramowanie, przechowują dane), dostarczają
usługi teleinformatyczne, usługi marketingowe, a także firmy kurierskie i pocztowe przesyłki oraz
dostawcy usług prawnych i doradczych.
Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych znajdziesz w naszej Polityce
Prywatności i Cookies.

