Skoro jesteś na tej stronie, zdajesz sobie już sprawę, że Santi przetwarza Twoje dane osobowe.
Jeżeli interesują Cię szczegóły tych procesów albo informacja o Twoich prawach, czytaj dalej.
Administrator
Administratorem danych osobowych jest Santi spółka z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wendy 7/9, 81341 Gdynia. Kontakt: 48 58 678 50 10, santi@santidiving.com, https://santidiving.com/
IOD
Naszym celem jest robienie jak najlepszego sprzętu do nurkowania, nie masowe przetwarzanie
danych, zatem nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Na wszystkie Twoje pytania odpowiemy
sami pod adresem santi@santidiving.com.
Cele przetwarzania
1. Kontakt osobisty – potrzebujemy przetwarzać Twoje dane, żeby móc odpowiedzieć na Twoje
pytania przesłane do nas telefonicznie, emailem, przez formularz lub przez social media.
2. Obsługa sieci sprzedaży – jeżeli jesteś dystrybutorem albo dealerem Santi lub
przedstawicielem tych podmiotów, przetwarzamy Twoje dane żeby móc obsłużyć proces
dystrybucji i sprzedaży towarów w naszym systemie dystrybucyjnym. W takim przypadku
będziesz też otrzymywał od nas mailing.
3. Zamawianie usług b2b – sami produkujemy wyłącznie sprzęt do nurkowania, więc pozostałe
towary i usługi zamawiamy gdzie indziej.
4. Sprawozdawczość finansowa – jak każdy podmiot, jesteśmy zobligowani do prowadzenia
sprawozdawczości finansowej oraz rozliczeń podatkowych, w których przetwarzamy dane
naszych klientów i kontrahentów.
5. Sklep internetowy – przetwarzamy dane osobowe przy obsłudze sprzedaży produktów
afterdive bezpośrednio w naszym sklepie online.
6. Serwis sprzętu – prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszego sprzętu, zatem
przetwarzamy dane, żeby ten sprzęt odebrać, naprawić a potem odesłać.
7. Stay Dry Club – prowadzimy program korzyści dla klientów, którym wysyłamy też e-mailem
newsletter o nowościach w naszej ofercie.
8. Santi Photo/Video Awards – organizujemy coroczny konkurs fotograficzny, zatem zbieramy i
przetwarzamy dane uczestników, a później również autorów fotografii z których korzystamy.
9. Archiwizacja – niektóre przepisy zmuszają nas do tego, żeby przechowywać dokumenty dłużej
niż potrzebujemy.
10. Dochodzenie i obrona przed roszczeniami – po ustaniu przydatności danych do celów
określonych wyżej, przechowujemy dane na wypadek konieczności rozstrzygania sporów
przez okres 10 lat.

Podstawy prawne przetwarzania:
Podstawami prawnymi przetwarzania danych przez Santi są:
- umowa z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1b RODO) – dla celów nr 2,3,5,6,7,8
- obowiązek prawny (art. 6 ust. 1c RODO) – dla celów nr 4 i 9
- prawnie uzasadniony interes Santi (art. 6 ust. 1f RODO) – dla celów nr 1,2,3,7,8,10

Odbiorcy danych:
Twoje dane mogą zostać przez nas powierzone podmiotom, z których usług korzystamy przy
prowadzeniu działalność, to znaczy podmiotu świadczące usługi z zakresu: IT, marketingu, obsługi
prawnej, logistyki a także organom publicznym w sytuacji, kiedy prawo tego wymaga.
Twoje prawa:
RODO zapewnia Ci prawo do
- wniesienia sprzeciwu związanego z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych
w oparciu o uzasadniony interes Santi
- przenoszenia danych;
- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Przetwarzanie danych podlega kontroli organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, do którego przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi. Skargę możesz wnieść również
do właściwego organu dla Twojego miejsca zamieszkania, jeżeli mieszkasz poza Polską.

