Administratorem Państwa danych jest spółka L’Occitane International SA Chemin du Pré-Fleuri 5
Kod pocztowy 165, 1228 Plan-les-Ouates, Genewa, Szwajcaria, z którą na terenie Polski mogą się
Państwo skontaktować za pośrednictwem L’Occitane Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Poleczki 35, 02-822 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000034064, NIP: 5252178266, REGON: 016261811 (dalej:
L’Occitane).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się mogą Państwo za
pomocą adresu mail: dpo@loccitane.com lub korespondencyjnie na adres administratora z dopiskiem
„Inspektor Danych Osobowych”.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) realizacji umowy sprzedaży towarów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej L’Occitane
w drodze zamówienia elektronicznego lub telefonicznego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;
b) przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, do momentu cofnięcia zgody;
c) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody, do momentu cofnięcia
zgody;
d) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa
podatkowego;
e) obrony przez roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgonie z
Kodeksem Cywilnym;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być
podmioty pośredniczące w wykonaniu umowy (np. firmy transportowe, firmy marketingowe lub
wykonujące inne usługi związane z wykonaniem umowy), a także podmioty pośredniczące w
działaniach wykonywanych przez administratora, np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii
prawnych, agencji marketingowych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli
dane są przetwarzane w celach marketingowych). Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
będzie skutkowało niemożliwością wykonania umowy sprzedaży.

