
FURLA - INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Niniejsza informacja o polityce prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Furla S.p.A., spółka prawa 
włoskiego, z siedzibą pod adresem Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) Włochy 
("Furla") przetwarza Państwa dane osobowe, zgodnie z unijnym Rozporządzeniem nr 2016/679 
("RODO") oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Państwa 
kraju, terytorium lub lokalizacji (zwanymi dalej wraz z RODO: "Przepisami dotyczącymi 
prywatności"). 

Uważamy, że ochrona danych osobowych jest podstawową wartością naszej działalności i chcemy 
przekazać Państwu wszystkie informacje, abyście mogli Państwo kontrolować wykorzystanie danych 
osobowych i wyrazić zgodę, w stosownych przypadkach, na ich przetwarzanie przez firmę Furla, w 
sposób wyraźny i świadomy. 

a) KIEDY ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE?  

Państwa dane osobowe mogą być gromadzone w następujących przypadkach:  
 

(1) gdy chcą Państwo dołączyć do programu lojalnościowego Furla ("Program My Furla") oraz 
zostać zarejestrowanym klientem ("Klient My Furla");  

(2) gdy kupują Państwo produkty lub usługi Furla, jako Klient My Furla, w jednym z punktów 
sprzedaży objętych Programem My Furla na całym świecie (listę punktów objętych Programem 
można sprawdzić poniżej) lub podczas odwiedzin lub dokonywania zakupu na jednej z witryn 
internetowych Furla, za pośrednictwem aplikacji Furla lub jakichkolwiek innych kanałów online 
lub mediów społecznościowych związanych z Furla ("Kanały internetowe"); lub  

(3) przy okazji jakichkolwiek przedsięwzięć promocyjnych sponsorowanych przez firmę Furla 
(takich jak konkursy lub konkursy z nagrodami).  

b) KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?  

Furla S.p.A. z siedzibą pod adresem Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Włochy 
będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, jako administrator danych, w celu zarządzania:  

(1) Państwa subskrypcją do Programu My Furla, w celu zarejestrowania Państwa jako Klienta My 
Furla oraz zapewnienia bezpieczeństwa Państwa profilu po dokonaniu rejestracji („Rejestracja 
Klienta My Furla”);  

(2) wszelkimi usługami i/lub inicjatywami zastrzeżonymi dla Klientów My Furla na całym świecie 
(np. udział w grach lub konkursach z nagrodami), w tym wysyłanie komunikatów 
informujących użytkownika o tych usługach i inicjatywach („Usługi i inicjatywy zastrzeżone 
dla Klientów My Furla”); 

(3) interakcją z naszymi stronami społecznościowymi (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, 
itp.) („Interakcje społeczne”); 

(4) działaniami marketingowymi i profilowaniem („Marketing” i „Profilowanie”).  
 
Przetwarzanie danych osobowych dla zakupów produktów Furla, w tym świadczenia usług 
powiązanych, takich jak wysyłka, wiadomości prezentowe / pakowanie prezentów, dostawa w sklepie, 
zarządzanie zwrotami, obsługa klienta i wsparcie posprzedażowe (łącznie zwane „Usługami 
sprzedaży”), będzie dokonywane przez następujących niezależnych administratorów danych:  
 

Furla S.p.A. ➢ dla zakupów dokonywanych w punkcie 
sprzedaży Furla we Włoszech lub  

➢ dla zakupów za pośrednictwem jednego z 
Kanałów internetowych dostępnych w 
państwach UE   

Każdy lokalny oddział Furla (proszę zobaczyć 
poniższą listę lokalnych oddziałów objętych 
Programem My Furla) 

➢ dla zakupów w jednym z oddziałowych 
punktów sprzedaży Furla nie zlokalizowanym 
we Włoszech objętych Programem My Furla, 



 
Informacje o polityce prywatności dla oddziałów Furla 
Group, które prowadzą lokalne działania sprzedażowe, są 
dostępne tutaj: 

Furla Japan [https://www.furla.com/jp/en/privacy-

jp/?force=true] 

Furla USA [https://www.furla.com/us/en/privacy-

notice-us/?force=true], 
Furla Australia 

[https://www.furla.com/au/en/privacy-
au/?force=true], 

Furla New Zealand 

[https://www.furla.com/nz/en/privacy-
nz/?force=true] 

Furla Canada [https://www.furla.com/ca/en/privacy-
en.html] 
Informacji o polityce prywatności dla lokalnych oddziałów 
Furla w UE i Szwajcarii można zażądać w sklepie w 
momencie zakupu. 

lub  

➢ dla zakupów za pośrednictwem jednego z 
Kanałów internetowych dostępnych w 
państwach z poza UE.  

Każdy lokalny partner firmy Furla (proszę 
zobaczyć poniższą listę lokalnych partnerów 
objętych Programem My Furla) 
 
Informacje o polityce prywatności każdego lokalnego 
partnera firmy Furla można uzyskać w momencie zakupu w 
sklepie. 

➢ dla zakupów w punkcie sprzedaży lokalnych 
partnerów objętych Programem My Furla. 

 

c) JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY, DO JAKICH CELÓW I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH 

PRZETWARZAMY ZEBRANE DANE OSOBOWE? 

Furla może przetwarzać Państwa dobrowolnie podane dane osobowe dla następujących celów, na 
następującej podstawie prawnej: 

Kategorie danych osobowych Cele  Podstawa prawna 

imię i nazwisko, data urodzenia, 
numer identyfikacji podatkowej, 
adres, numer telefonu, adres e-
mail, dane dotyczące hobby, 
pracy, zainteresowań, dane 
dotyczące zakupu (np. zakupione 
produkty, lokalizacja, data i czas 
zakupu, dane dotyczące dostawy), 
przeglądane produkty 

(1) w celu wypełnienia prawnych 
obowiązków Furla, takich jak 
obowiązki dotyczące 
odpowiedzialności za produkt i 
gwarancji oraz innych obowiązków 
wynikających z dochodzeń lub 
instrukcji otrzymanych od władz, na 
przykład w przypadku oszustwa lub 
sporów prawnych („Obowiązki 
prawne”) 

wykonanie przez 
Furla ciążących na 
niej obowiązków (art. 
6, ust.1 lit. c) RODO) 

 

imię i nazwisko, płeć (opcjonalnie 
i tylko w przypadku 
zarejestrowanych klientów), data 
urodzenia, adres, numer telefonu, 
adres e-mail 

 

 

 

(2) w celu zarejestrowania się jako 
Klient My Furla, co pozwala na 
całym świecie czerpać korzyści z 
ekskluzywnych ofert i usług 
zastrzeżonych dla zarejestrowanych 
klientów (po rejestracji otrzymają 
Państwo e-mail z potwierdzeniem) 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
profilu po rejestracji („Rejestracja 
Klienta My Furla”) 

wykonanie umowy, 
której są Państwo 
stroną lub w celu 
podjęcia przed 
zawarciem umowy 
zawnioskowanych 
przez Państwa 
działań (art. 6, ust.1 
lit. b) RODO) 

imię i nazwisko, data urodzenia 
(tylko w przypadku 

(3) w celu wypełnienia obowiązków 
ściśle związanych z zakupem produktu 

wykonanie umowy, 
której są Państwo 

https://www.furla.com/jp/en/privacy-jp/?force=true
https://www.furla.com/jp/en/privacy-jp/?force=true
https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-us/?force=true
https://www.furla.com/us/en/privacy-notice-us/?force=true
https://www.furla.com/au/en/privacy-au/?force=true
https://www.furla.com/au/en/privacy-au/?force=true
https://www.furla.com/nz/en/privacy-nz/?force=true
https://www.furla.com/nz/en/privacy-nz/?force=true
https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html
https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html


zarejestrowanych klientów), 
numer identyfikacji podatkowej, 
adres, numer telefonu, adres e-
mail, dane dotyczące zakupu (np. 
zakupione produkty, lokalizacja, 
data i czas zakupu, dane 
dotyczące dostawy) 

lub jakąkolwiek powiązaną usługą, 
taką jak: dostawa, wiadomość 
prezentowa / pakowanie prezentu, 
dostawa w sklepie, zarządzanie 
zwrotem i obsługa posprzedażowa 
(„Usługi sprzedażowe”) 

stroną lub w celu 
podjęcia przed 
zawarciem umowy 
zawnioskowanych 
przez Państwa 
działań (art. 6, ust.1 
lit. b) RODO) 

nazwa, adres, numer telefonu, 
adres e-mail 

(4) aby zapewnić dostęp do 
wyłącznych usług i inicjatyw 
zastrzeżonych dla Klientów My Furla 
na całym świecie (np. konkursów lub 
konkursów z nagrodami), w tym 
przesyłanie wiadomości w celu 
informowania o tych usługach i 
inicjatywach („Usługi i Inicjatywy 
zastrzeżone dla Klientów My 
Furla”); 

wykonanie umowy, 
której stroną jest 
podmiot, którego 
dotyczą dane, lub 
wykonanie 
przedkontraktowych 
działań podjętych na 
żądanie podmiotu, 
którego dotyczą dane 
(art. 6 ust. 1 lit. b) 
RODO) 

imię i nazwisko, data urodzenia, 
płeć (tylko w przypadku 
zarejestrowanych klientów). 
adres, numer telefonu, adres e-
mail, przeglądanie danych i 
produkty wyświetlane w 
Kanałach online 

(5) „Działania marketingowe”: 

5a. prowadzenie badań rynkowych, 

analiz statystycznych lub innych 

badań w celu ulepszenia naszych 

produktów i usług oraz oceny 

poziomu zadowolenia klienta. 

5b. prowadzenie kampanii 

promocyjnych oraz wysyłanie ofert i 

komunikatów marketingowych 

dotyczących podmiotów Furla (Furla 

SPA, jej oddziałów i podmiotów 

stowarzyszonych) oraz produktów i 

usług Furla za pośrednictwem 

wskazanych przez Państwa kanałów: 

poczty, poczty elektronicznej, 

telefonu, wiadomości SMS lub 

mediów społecznościowych, również 

przy użyciu środków 

automatycznych (na przykład, mogą 

Państwo chcieć otrzymywać 

biuletyny informacyjne na temat 

nowych produktów i usług Furla oraz 

dowiadywać się o wydarzeniach, 

konkursach, wersjach próbnych, 

programach lojalnościowych itp. 

organizowanych przez firmę Furla). 

Taka komunikacja będzie dotyczyła 
produktów i usług związanych z 
modą, dóbr luksusowych i tym 
podobnych. W przypadku, gdy wolą 
Państwo otrzymywać komunikację 
marketingową wyłącznie za pomocą 
tradycyjnych kanałów komunikacji (tj. 
pocztą lub za pomocą 
niezautomatyzowanych połączeń 

Państwa zgoda na 
przetwarzanie dla 
tych konkretnych 
celów (art. 6, ust.1 lit. 
a) RODO) 



telefonicznych), prosimy o kontakt na 
adres: privacy@furla.com.  

5c. wysyłanie Państwu wiadomości e-
mail lub SMS, które mają pomóc 
Państwu poprawić wrażenia z 
zakupów w naszych Kanałach online, 
w oparciu o Państwa potrzeby, lub 
przypomnieć Państwu o zakończeniu 
oczekującego zakupu. 

5d. wysyłanie Państwu, również w 
przypadku, gdy nie są Państwo 
zainteresowani zapisaniem się do 
programu My Furla, naszego biuletynu 
za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i komunikacji 
zaprojektowanej tak, aby pomóc 
Państwu poprawić jakość zakupów na 
naszych kanałach internetowych, w 
oparciu o Państwa potrzeby, lub w 
celu przypomnienia Państwu o 
zakończeniu oczekującego zakupu. 

 

imię i nazwisko, data urodzenia, 
płeć (tylko w przypadku 
zarejestrowanych klientów), 
adres, numer telefonu, adres e-
mail, dane dotyczące hobby, 
pracy, zainteresowań, dane 
dotyczące zakupu (np. zakupione 
produkty, lokalizacja, data i czas 
zakupu, dane dotyczące dostawy), 
przeglądane produkty 

(6) w celu przeanalizowania 
Państwa nawyków konsumenckich 
w kanałach detalicznych firmy Furla 
(w sklepie lub w Kanałach 
internetowych), na przykład w 
odniesieniu do zakupionych 
produktów, przeglądanych produktów, 
sklepów, w których dokonano 
zakupów, w celu dostarczenia 
spersonalizowanej oferty, zgodnej z 
Państwa zainteresowaniami 

(„Profilowanie”). 

Państwa zgoda na 
przetwarzanie dla 
tych konkretnych 
celów (art. 6, ust.1 lit. 
a) RODO) 

Furla może również przetwarzać dane osobowe dotyczące Państwa historii przeglądania, które są 
zbierane podczas odwiedzania przez Państwa strony internetowej lub podczas Interakcji społecznych 
(bez względu na to, czy są Państwo zarejestrowanymi klientami, czy nie), przy użyciu technologii 
śledzenia, takich jak "pliki cookie" (informacje dotyczące gromadzenia danych za pomocą plików 

cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie [https://www.furla.com/pl/en/cookie-pl/]). 

c) 1. DANE GROMADZONE PRZEZ STRONY TRZECIE 

W tej sekcji informujemy Państwa o danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane 

dotyczą, a które mogą Państwo wysłać w ramach żądanego zakupu jednego z naszych produktów lub usług 

(np. usługa pakowania prezentów/darowizn). 

Zgodnie z art. 14 RODO w przypadku danych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od osoby, której 

dane dotyczą (tak jak ma to miejsce w przypadku danych osobowych odbiorcy pakietu upominkowego i/lub 

wiadomości gratulacyjnej, które mogą nam Państwo wysłać w celu skorzystania z usługi), zawiadomienie o 

tym ostatnim jest rozumiane jako przekazane przez Państwa; w związku z tym zobowiązują się Państwo do 

wysłania członkowi rodziny, znajomemu lub innej osobie, której dane dotyczą, kopii niniejszego 
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zawiadomienia lub linku umożliwiającego dostęp do wersji online oraz do poinformowania drugiej osoby, 

której dane dotyczą, o zasadniczej treści niniejszego zawiadomienia. 

d) W JAKI SPOSÓB SĄ PRZETWARZANE I CHRONIONE PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie elektronicznej lub w formie papierowej. Furla 
podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, które są 
wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej informacji o polityce prywatności (a nie 
dla jakichkolwiek innych celów), do których mogą Państwo uzyskać dostęp oraz które na Państwa 
wniosek mogą zostać sprostowane. 

Furla stosuje odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne mające na celu ochronę 
przed utratą, niewłaściwym użyciem i zmianą danych osobowych, którymi administruje. Jednakże 
niemożliwe jest zagwarantowanie 100-procentowego bezpieczeństwa jakiejkolwiek internetowej 
transmisji danych lub systemu przechowywania danych, dlatego też prosimy Państwa o nie przesyłanie 
nam poufnych informacji za pośrednictwem poczty e-mail. Państwa obowiązkiem jest zabezpieczenie 
własnych kopii haseł i powiązanych z nimi kodów dostępu do naszych zasobów internetowych. 

e) JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

Państwa dane osobowe zgromadzone w celu wywiązania się z obowiązku prawnego i wykonania 
umowy będą przechowywane przez okres nieprzekraczający okresu niezbędnego dla takich celów, w 
żadnym przypadku nie dłuższy niż 10 lat od rozwiązania umowy (np. od rezygnacji z rejestracji jako 
Klient My Furla), po czym zostaną one zniszczone, uczynione niezdatnymi do użycia lub 
zanonimizowane.  

Państwa dane osobowe zbierane w celach marketingowych i profilowania mogą być przechowywane 
przez okres 7 lat (zgodnie z upoważnieniem Włoskiego Urzędu d/s Ochrony Danych Osobowych), po 
czym zostaną zniszczone lub uczynione niezdatnymi do użycia lub zanonimizowane. 

f) CZY PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE CZY TEŻ  DOBROWOLNE ORAZ 

JAKIE SĄ MOŻLIWE KONSEKWENCJE NIEPRZEKAZANIA TAKICH DANYCH?  

Muszą Państwo podać swoje dane do celów określonych w punkcie c) (1) (Obowiązki prawne), (2) 
(Rejestracja jako Klient My Furla), (3) (Usługi sprzedażowe) i (4) (Usługi i inicjatywy zastrzeżone dla 
Klientów My Furla). Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Furla przetwarzała Państwa dane w tych 
celach, Furla to uszanuje. Jednakże w takim przypadku nie będą Państwo mogli zarejestrować się jako 
Klient My Furla i korzystać z dodatkowych ekskluzywnych usług i inicjatyw oferowanych przez firmę 
Furla zarejestrowanym klientom. 

Podanie danych dla celów określonych w pkt c)(5) (Działania marketingowe) i (6) (Cel profilowania) 
jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych dla tych celów nie będzie miało dla Państwa żadnych 
negatywnych konsekwencji. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie przez Furla swoich danych 
osobowych w tych celach, mogą ją Państwo odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-
mail na adres: privacy@furla.com.  

g) JAK DZIELIMY SIĘ ZEBRANYMI DANYMI OSOBOWYMI, JAK DZIAŁAJĄ NASZE GLOBALNE USŁUGI I 

JAKIM PODMIOTOM Z POZA EOG MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE? 

 
Furla nie będzie rozpowszechniać Państwa danych osobowych. 

W przypadku, gdy zarejestrują się Państwo jako klient My Furla i wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych w celach marketingowych lub w celu profilowania, Państwa dane osobowe (podane 
podczas rejestracji lub podczas zakupu – np. imię i nazwisko, data urodzenia (tylko w przypadku 
zarejestrowanych klientów), adres, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące hobby, pracy, 
zainteresowań, dane dotyczące zakupu - zakupionych produktów, lokalizacji, daty i czasu zakupu, dane 
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dotyczące dostawy – przeglądane produkty) zostaną umieszczone w bazie danych CRM firmy Furla, 
która będzie dostępna dla lokalnych partnerów Furla i podmiotów stowarzyszonych, które są objęte 
Programem My Furla, działających w imieniu właściciela danych, firmy Furla, jako podmioty 
kontrolujące przetwarzanie danych.  

Dzięki temu Furla udostępni Państwa dane innym spółkom z grupy Furla, zarówno w Państwa kraju 
zamieszkania, jak i poza nim, a także zarówno w obrębie EOG, jak i poza nim, w miejscach, w których 
znajduje się Furla, ponieważ Program My Furla jest skierowany i zapewnia korzyści klientom Furla na 
całym świecie. W szczególności Państwa dane będą automatycznie dostępne dla wszystkich 
sprzedawców Furla w lokalnych punktach sprzedaży (np. gdy odwiedzają Państwo sklep Furla w innym 
kraju, Państwa dane osobowe będą dostępne w tym sklepie).  

Do spółek z grupy Furla zalicza się spółkę macierzystą, spółki zależne oraz podmioty stowarzyszone 
firmy Furla i jej partnerów, takie jak sklepy stowarzyszone lub franczyzobiorcy. Poniżej znajduje się lista 

tych spółek [wstawić link na końcu strony]. Należy pamiętać, by od czasu do czasu przejrzeć tę listę, aby 
zobaczyć nowe podmioty. 

W przypadku, gdy w ramach Programu My Furla Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państw 
innych niż Państwa kraj zamieszkania lub do państw z poza EOG, Państwa dane osobowe będą 
chronione przez odpowiednie systemy bezpieczeństwa, które są stale aktualizowane i utrzymywane 
zgodnie z obowiązującymi Przepisami dotyczącymi prywatności (na przykład zostały zawarte właściwe 
umowy dotyczące przetwarzania danych, a podmioty przetwarzające spoza UE podpisały standardowe 
klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską). Mogą Państwo zażądać dostarczenia kopii 
unijnych standardowych klauzul umownych, wysyłając e-mail na adres: privacy@furla.com 

W zależności od usługi, Furla może również udostępniać Państwa dane osobowe (podane podczas 
rejestracji lub podczas zakupu - np. imię i nazwisko, datę urodzenia (tylko w przypadku 
zarejestrowanych klientów), adres, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące hobby, pracy, 
zainteresowań, dane dotyczące zakupu - zakupione produkty, lokalizację, datę i czas zakupu, dane 
dotyczące dostawy - przeglądane produkty) wyspecjalizowanym firmom, którym Furla, jako podmiot 
przetwarzający dane, powierza zadania o charakterze technicznym i organizacyjnym, które są niezbędne 
do zarządzania relacjami z klientami. Należą do nich firmy świadczące usługi w zakresie obsługi klienta, 
płatności, wysyłki lub magazynowania zakupionych produktów lub przechowywania dokumentacji 
dotyczącej relacji z klientami i firmy, które oceniają jakość usług i zadowolenie klientów, lub prowadzą 
działania marketingowe i profilujące w imieniu firmy Furla, w tym na poziomie lokalnym, w tym 
działania retargetujące. 

Dane, które podadzą Państwo podczas zakupu w Internecie, takie jak dane karty kredytowej, będą 
przetwarzane wyłącznie przez zewnętrznych dostawców działających jako podmioty przetwarzające 
dane Furla. 

Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane poza EOG. W przypadku konieczności przekazania 
danych poza EOG, podejmiemy odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych 
osobowych. Lista tych firm jest dostępna w siedzibie Furla i można ją uzyskać, wysyłając e-mail na 
adres: privacy@furla.com 

h) INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU  

Furla może przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą narzędzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji. Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, aby zrozumieć logikę, znaczenie i 

przewidywane skutki takiego przetwarzania: 

Logika i opis przetwarzania 

− logika: przeglądane produkty, dane dotyczące 
zakupów i częstotliwość są uważane za dane 
tworzące klastry klientów (odkrywca, fan, 
klient tradycyjny, koneser i elita). W 
zależności od klastra, klienci otrzymają 
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sprofilowaną komunikację marketingową 
promującą produkty Furla, które są 
sprzedawane po określonych cenach;  

− przetwarzane dane: imię i nazwisko, data 
urodzenia, adres, dane dotyczące hobby, 
pracy, zainteresowań, dane dotyczące zakupu 
(np. zakupione produkty, lokalizacja, data i 
czas zakupu, dane dotyczące dostawy), 
przeglądane produkty; 

− źródło informacji: po otrzymaniu Państwa 
zgody na profilowanie, Furla przetwarza dane, 
które podali Państwo podczas rejestracji, 
używane w Kanałach internetowych oraz 
pozostawione przez Państwa dokonując 
zakupu jako zarejestrowany klient; 

− w jaki sposób dostarczone informacje 
wpływają na decyzję: profilowanie opiera 
się wyłącznie na danych, które Państwo 
podają, dlatego też wynik profilowania jest 
całkowicie od nich zależny; 

− środki mające na celu złagodzenie 
ewentualnego ryzyka: została 
przeprowadzona odpowiednia ocena skutków 
dla ochrony danych (DIPA) dotycząca 
profilowania, mająca na celu zapewnienia jego 
bezstronności, skuteczności i braku 
szkodliwych konsekwencji; mogą Państwo 
poprosić o kopię głównych wniosków, 
przesyłając żądanie na następujący adres e-
mail:privacy@furla.com. 

Znaczenie przetwarzania i przewidywane 
skutki takiego przetwarzania 

Odwiedziny w Kanale internetowym i nawyki 
zakupowe zarejestrowanego klienta określają 
rodzaje produktów, które Furla będzie Państwu 
reklamować. 
 
Dlatego, w przypadku gdy Państwo widzą lub 
kupują produkty, które są: 

− tańsze niż te zwykle przeglądane lub 
kupowane (lub gdy częściej dokonują 
Państwo zakupów lub odwiedzają Kanał 
internetowy), otrzymają Państwo komunikaty 
promocyjne dotyczących poprzednio 
przeglądanych produktów;  

− droższe niż te zwykle przeglądane lub 
kupowane (lub gdy rzadziej dokonują 
Państwo zakupów lub odwiedzają Kanał 
internetowy), zostaną skierowane komunikaty 
promocyjne dotyczące poprzednio 
przeglądanych produktów . 

i) PAŃSTWA PRAWO DO PRYWATNOŚCI 

 Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub nieistnienia danych osobowych 

dotyczących Państwa oraz do żądania od Furla dostępu do danych, sprostowania lub usunięcia danych 

osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych dotyczących Państwa lub zgłoszenia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, jak również prawa do przenoszenia danych.   
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W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, mają Państwo prawo w 

każdym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby 

takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim 

marketingiem bezpośrednim (art. 21, ust. 2 RODO). 

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celach profilowania, mają Państwo prawo do 

uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Furla, do wyrażenia własnego stanowiska i do 

zakwestionowania decyzji (art. 22, ust. 3 RODO). 

Państwa adres może być wykorzystywany do wysyłania wiadomości promocyjnych dotyczących 
produktów Furla lub usług podobnych do tych, z których już Państwo korzystają. Przez cały czas, 
zarówno na początku, jak i w późniejszym czasie, będą Państwo mogli się sprzeciwić użyciu Państwa 

adresu w tym celu, a także sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, wysyłając e-mail na adres: 
privacy@furla.com. 

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do Włoskiego Urzędu d/s Ochrony Danych Osobowych i/lub 

innego właściwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza Przepisy dotyczące prywatności. 

Aby skorzystać z tych praw, mogą Państwo skontaktować się z firmą Furla, przesyłając żądanie na 

następujący adres e-mail: privacy@furla.com. 

We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i wykonywaniem praw 

wynikających z RODO, mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych, EUCS Srls 

Unipersonale, Piazzale Mazzini 64, Padova, Włochy, Dr. Eric Falzone, e-mail: dpo@furla.com. 

j) SCHEMAT UDOSTĘPNIANIA DANYCH (DLA KLIENTÓW JAPOŃSKICH) 

 
A. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach 

marketingowych i profilowania, Państwa dane osobowe zostaną dodane do bazy danych Furla. 
Furla udostępni Państwa dane spółkom z grupy Furla oraz partnerom firmy Furla, poprzez 
automatyczne udostępnienie Państwa danych wszystkim sprzedawcom Furla w punktach sprzedaży 
na całym świecie. Do spółek z grupy Furla należą spółki macierzyste i spółki zależne firmy Furla. 
Partnerzy Furla to sklepy stowarzyszone lub franczyzobiorcy sieci Furla.  Listę spółek należących 
do grupy Furla i partnerów Furla mogą Państwo znaleźć tutaj/poniżej [wstawić link na końcu strony].  

 
B. Furla udostępni dane osobowe podane podczas rejestracji (np. imię, nazwisko, adres, miejscowość, 

kod pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia, zawód itp.); dane dotyczące zakupu 
(obejmujące lokalizację, datę i godzinę zakupu, dane dotyczące dostawy, dane dotyczące produktu i 
płatności); dane dotyczące odwiedzin na naszej stronie internetowej (np. przeglądane produkty); i 
Państwa dane dotyczące Państwa hobby, pracy i zainteresowań. 

 
C. W zależności od usługi, Furla może udostępniać dane podane powyżej (patrz poprzedni punkt) 

spółkom z grupy Furla, partnerom Furla i wyspecjalizowanym firmom, którym Furla, jako podmiot 
przetwarzający dane, powierza zadania o charakterze technicznym i organizacyjnym, które są 
niezbędne do zarządzania relacjami z klientami. Należą do nich firmy świadczące usługi w zakresie 
przechowywania dokumentacji dotyczącej relacji z klientami i firmy, które oceniają jakość usług i 
zadowolenie klientów, lub prowadzą, w tym na poziomie lokalnym, działania marketingowe i 
profilujące na rzecz firmy Furla. Lista tych firm jest dostępna w siedzibie Furla i można ją uzyskać, 
wysyłając e-mail na adres:privacy@furla.com. 

 
D. Furla może przetwarzać i udostępniać dane, które udostępniają Państwo za pośrednictwem 

aplikacji dla celów określonych w punktach c).2 (rejestracja jako Klient My Furla, w celu poprawy 
jakości obsługi klienta za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo sklep Furla w dowolnym miejscu 
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na świecie); c).5 (działania marketingowe); oraz c).6 (cele profilowania: wysyłanie komunikatów 
handlowych dopasowanych do zainteresowań użytkowników). 

 
E. Furla S.p.A. jest administratorem danych i podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie danymi 

osobowymi.  
 

k) SCHEMAT UDOSTĘPNIANIA DANYCH (KLIENCI W AUSTRALII) 

 

Na mocy ustawy o prywatności z 1988 r. (Wspólnota Narodów) klientom zamieszkałym w Australii 

przysługuje prawo wniosku o dostęp do ich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. 

Przysługuje im również prawo wniosku o korektę takich danych (w tym korektę wszelkich błędów). 

Jeżeli pragnie Pani/Pan zawnioskować o dostęp do swoich danych osobowych bądź o ich korektę, 

prosimy zwrócić się do nas, korzystając z danych kontaktowych podanych w Części (i) powyżej.  Jeżeli 

wniesie Pani/Pan o dostęp do swoich danych osobowych bądź o ich korektę, odpowiemy na 

Pani/Pana wniosek w rozsądnym czasie.  Dostępu do Pani/Pana danych osobowych udziela się 

zgodnie z przepisami właściwymi, z zastrzeżeniem wyjątków mających zastosowanie na mocy takich 

przepisów.   

Jeśli sądzi Pani/Pan, że naruszyliśmy zasady określone w niniejszym powiadomieniu o ochronie danych 

lub w inny sposób naruszyliśmy Pani/Pana prywatność, może Pani/Pan skierować do nas skargę, 

korzystając z danych kontaktowych podanych w Części (i) powyżej.  Wszelkie skargi na naruszenie 

prywatności traktujemy poważnie i rozstrzygamy szybko i uczciwie. Jeżeli nasza odpowiedź nie będzie 

dla Pani/Pana zadowalająca, ma Pani/Pan prawo skierować skargę do Urzędu Australijskiego 

Komisarza ds. Informacji. 

l) SCHEMAT UDOSTĘPNIANIA DANYCH (KLIENCI W KANADZIE) 

 

Jeśli mieszkają Państwo w Kanadzie, mają Państwo prawo zażądać dostępu do swoich danych 

osobowych przechowywanych przez firmę Furla oraz prawo zażądać ich zmiany (w tym poprawienia 

ewentualnych błędów). W przypadku chęci uzyskania dostępu lub poprawienia danych osobowych 

prosimy o kontakt ze specjalistą ds. zgodności z zasadami prywatności w firmie Furla (z siedzibą w 

Mediolanie, Via San Raffaele n. 5, pod adresem e-mailowym privacy@furla.com). Odpowiemy na 

Państwa prośbę w stosownym terminie po jej zgłoszeniu. W celu ochrony przed fałszywymi wnioskami 

o dostęp do Państwa danych osobowych, możemy poprosić o dodatkowe informacje, aby potwierdzić 

Państwa tożsamość lub upoważnienie do dostępu do Państwa danych osobowych. Na przykład przed 

udzieleniem dostępu do danych osobowych możemy zażądać weryfikacji tożsamości. Dostęp do 

Państwa danych osobowych zostanie zapewniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i 

podlega wszelkim wyjątkom, które mogą mieć zastosowanie na mocy tych przepisów. 

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania wszystkich posiadanych przez nas danych osobowych w 

przypadku fuzji lub przejęcia przez strony trzecie.  

Niektóre lub wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przesyłane lub przechowywane 

na serwerach znajdujących się poza Kanadą, w szczególności w Unii Europejskiej. Przepisy prawne 

dotyczące ochrony danych osobowych w UE lub innych krajach nienależących do UE mogą się różnić 

od przepisów obowiązujących w Kanadzie. W rezultacie informacje te mogą być przedmiotem 

wniosków o dostęp ze strony rządów, sądów lub organów ścigania w tych jurysdykcjach zgodnie z 

obowiązującym prawem. 
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Przekazując nam dane osobowe, wyrażają Państwo zrozumienie i zgadzają się na to, że możemy 

przekazać Państwa dane poza Kanadę lub jurysdykcję Państwa miejsca zamieszkania. Jeśli nie zgadzają 

się Państwo na takie przekazanie danych, prosimy o nieprzekazywanie nam danych osobowych. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o polityce prywatności w dowolnym 

momencie. Uzyskując dostęp lub korzystając ze strony internetowej firmy Furla lub udostępniając nam 

swoje dane osobowe po wprowadzeniu takich zmian, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Informację 

o polityce prywatności z późniejszymi zmianami. Prosimy okresowo przeglądać niniejszą Informację o 

polityce prywatności, tak aby byli Państwo na bieżąco informowani o gromadzonych przez nas danych 

osobowych, sposobie ich wykorzystania oraz o tym, komu je udostępniamy. 

 

LOKALNE ODDZIAŁY FURLA OBJĘTE PROGRAMEM MY FURLA 

FURLA S.P.A. Via Bellaria 3/5 40068 San Lazzaro di Savena, Bolonia IT 

KENT SA FURLA  Space num 41 Maasmechelen Village Zatellan 100, Maasmechelen 
Belgium 

FURLA UK LTD Regent Street 221, W1B 4NU, Londyn UK 

FURLA ESPANA SL Paseo de Gracia, 59 08007 Barcelona, Hiszpania 

FURLA IRELAND 
ACCESSORIES LTD 

6th floor South Bank House, Barrow street, Dublin, Ireland 
 

FURLA GERMANY GMBH Theatinerstr. 30 80333 Monachium, Niemcy 

FURLA FRANCE SAS 7/9 Rue La Boétie 75008 Paryż, Francja 

FURLA AUSTRIA GMBH Designer Outlet Strasse 1 Parndorf A-7111 Austria 

FURLA HOLLAND B.V.  Stadsweide 438, Unit 320, 6041TP Roermond - Holandia 

FURLA PORTUGAL, LDA Edifício Premium | R. Miguel Serrano, nº 9 - 6º - Miraflores - 1495-
173 Algés 

FURLA POLSKA SP. z o.o. Ul. Floriańska 2 - 03-707 Warszawa, Poland 

FURLA PRAGUE S.R.O. Jindřišská 937/16, New Town, 110 00 Praga 1  

FURLA JAPAN CO., LTD Jingumae Tower Building 10F, 1-5-8, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 
150-0001, Japonia 

FURLA (USA), INC. 432 Park Avenue South 14th Floor Nowy Jork, NY 10016 

FURLA SWITZERLAND SA Beroldingen 26 CH- 6850 Mendrisio 

FURLA AUSTRALIA PTY 
LTD  

Level 10, 379  

Collins Street, Melbourne Vic 3000, Australia 

FURLA CANADA INC. 1635 Sherbrooke Street West, #210 Montréal, Québec H3H 1E2 

LOKALNI PARTNERZY FURLA OBJĘCI PROGRAMEM MY FURLA 

THE RIVER SRL WŁOCHY - MONZA - Via Italia, 37 

RO-RO SRL WŁOCHY - PADOVA - Via Santa Lucia, 16 
WŁOCHY - VENEZIA - San Marco, 
4833/4834 
WŁOCHY - TREVISO – C.so del Popolo, 67 

FALCOMER S.R.L. WŁOCHY- PORDENONE - C.so Vittorio 
Emanuele, 42/C 

MARK G.C. SRL WŁOCHY - ROMA - Galleria A. Sordi 

VIOLA PIACENTINI & C. SAS WŁOCHY - RRZYM - P.zza Buenos Aires, 
11.12 

ASAR S.A.S. DI VANESSA STELLA & C. WŁOCHY - RZYM - Viale Libia, 203 - 205 

LIFE STYLE SRL  WŁOCHY - SAN GIMIGNANO - P.zza della 
Cisterna, 16 

LOOK BOUTIQUE DI LYUBCHENKO WŁOCHY - SAN MARINO - Via Basilicius, 6 



OLGA 

BABA 'SRL WŁOCHY - TAORMINA - C.so Umberto I, 48 

ETRUSCA SRL SOCIO UNICO WŁOCHY - TURYN - P.zza CLN, 255 

CALZABELLA SRL WŁOCHY - VERONA - Via Mazzini, 55 

WORLD REFERENCE SAS WŁOCHY - RIMINI - Piazza Tre Martiri, 18 
WŁOCHY - RAVENNA – Corso Matteotti, 37 

 


