W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych oraz transparentności w procesach ich przetwarzania oraz w związku z wejściem w
życie dnia 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej znajdziesz informacje o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to
odbywało.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?
Administratorem przekazanych danych osobowych jest firma: Paulina Klukowska PPiRO o nr NIP 6423103331
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z PPiRO pod adresem kontakt@ppiro.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane osobowe, które przekazałeś firmie: Paulina Klukowska PPiRO przetwarzane są w celu realizacji Twoich zamówień, zleconych usług.
Powszechnie obowiązujące przepisy prawa zobowiązują także do przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i
rachunkowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek realizacji składanych przez Ciebie zamówień.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na:
•
•

wysyłanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms;
używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu
bezpośredniego Administratora;

możemy również wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms informacje handlowe a także kontaktować się z Tobą np.
telefonicznie.

Komu Twoje dane osobowe są udostępniane ?
Twoje dane osobowe są wykorzystywane do własnego użytku Administratora. Odbiorcami danych mogą być natomiast podmioty zajmujące się
obsługą informatyczną, prawną, księgową, organizacyjną Administratora, a także podwykonawcy. Twoje dane osobowe mogą być również
udostępnione instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przetwarzane ?
W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia, Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy. W
przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu oraz przedawnienia roszczeń, które mogą być podnoszone przez
Administratora lub przeciwko Administratorowi, o ile nie istnieją przepisy szczególne określające czas, w którym powinny być przechowywane
dane osobowe

Jakie prawa przysługują Ci w stosunku do Twoich danych osobowych ?
W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Czy możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych ?
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym momencie.

