KLAUZULA INFORMACYJNA
W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady Unii Europejskiej w art.13 ust.1, ust. 2 / UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informuje się, że:
Administratorem danych osobowych (ADO) jest firma Imago-studio projektowanie wnętrz i grafiki Karolina Żaczek, ul. Krzanowskiego 6/6, 43-502 Czechowice-Dziedzice reprezentowana przez właściciela
firmy.
1) Kontakt z administratorem danych osobowych odbywa się poprzez adres e-mail: info@imagostudio.art, tel. 502 202 368 można pisemnie na adres siedziby firmy.
2) Firma Imago-studio projektowanie wnętrz i grafiki - Karolina Żaczek przetwarza dane osobowe
zgodnie RODO art.6. w celu marketingowym, powołując się na prawnie uzasadniony interes, którym
jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
3) Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne.
4) Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda, mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej
ustawienia.
5) Odbiorcami danych osobowych i wizerunków uczestników mogą być Google, Facebook.
6) Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce,
dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.
7) Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
8) Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji
wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
9) Administrator danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko
na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad
powierzania danych osobowych.
10) Ochrona danych osobowych
• dane osobowe znajdują się w bazach zabezpieczonych hasłem, do bazy danych osobowych ma
dostęp ADO oraz upoważnione osoby.
• nie wykorzystuje się danych osobowych w celach innych nie przewidziane przepisami prawa.
• przetwarzamy dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania zapisów umowy,
dbając o ich bezpieczeństwo.
• dane nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
11. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt
2., do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do
prowadzenia działalności gospodarczej oraz do ewentualnego odwołania zgody, a po takim
odwołaniu, przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
12. Mają Państwo prawo do:
 żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych.
 żądania od administratora sprostowania swoich danych osobowych.
 żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych.
 wniesienia do administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzane dane osobowe naruszają
przepisy rozporządzenia – RODO.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się
z ADO pod adresem info@imago-studio.art, tel. 502 202 368.

