INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administrator danych. Czyli kto jest administratorem Państwa danych:
• Administratorem Twoich danych będzie:
Joanna Ogrodnik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Joanna Ogrodnik
JO PMU & COSMETOLOGY z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Stanisława
Małachowskiego 34, 41-200 Sosnowiec numer (NIP: 644-332-71-57, numer REGON:
367734261).
• Możesz się z Nami kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby Administratora,
- przez e-mail: kontakt@jopmu.pl
- telefonicznie: +48 501 086 812
• Wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. Jest to osoba, z którą możesz się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz
się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres siedziby Administratora,
- przez e-mail: kontakt@jopmu.pl
- telefonicznie: +48 501 086 812
2. Cele przetwarzania. Czyli do czego będziemy używać Państwa danych osobowych:
• dane będą przetwarzane w celach marketingowych produktów i usług oferowanych
przez Administratora.
3. Podstawy prawne przetwarzania. Czyli na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa
dane osobowe:
• obowiązek prawny,
• regulamin,
• umowa sprzedaży,
• Twoja zgoda,
• uzasadniony interes Sprzedawcy - czyli marketing bezpośredni, sprzedaż produktów i
usług.
4. Podmioty przetwarzające. Czyli kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu nie:
• Administrator,
• Za Państwa zgodą podmioty z którymi Administrator współpracuje w celu
przetwarzania danych, w celach pokazowych, szkoleniowych i marketingowych. Te
podmioty przetwarzają dane tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
• Zakaz przekazywania Państwa danych do państwa trzeciego.

5. Czas przetwarzania danych. Czyli jak długo będziemy przechowywać Państwa dane
osobowe:
• Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, które
wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotny
wpływałoby na Państwa.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji obowiązków
spoczywających na Administratorze,
• Dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu przez czas
niezbędny do realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze,
• Dane uzyskane do celów marketingowych, będą przetwarzane za Państwa zgodą, do
czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych. Czyli co mogą Państwo zrobić z przekazanymi
danymi osobowymi:
• Dobrowolne wyrażenie zgody,
• Prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy, jednak
w takim przypadku niemożliwe stanie się przedstawienie oferty i zawarcie umowy,
• Prawo dostępu do udzielonych danych osobowych oraz prawdo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
• Prawo cofnięcia zgody w każdym momencie – z zastrzeżeniem, że czynności
dokonane przed cofnięciem zgody pozostaną zgodne z prawem,
• Wycofanie zgody dopuszczalne jest w dowolnej formie umożliwiającej jednoznaczną
identyfikację osoby uprawnionej,
• Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na
szczególną sytuację uprawnionego – w przypadku kiedy dane przetwarzane są na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
• Prawo uprawnionego do przenoszenia danych osobowych które administrator
przetwarza na podstawie zawartej z uprawnionym umowy.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem lub z
Inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe jak w punkcie 1.
•

Prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie danych narusza prawa wynikające z Ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

