Informacja o danych osobowych
dla Klientów firmy Pracownia Inside
1) Administratorem danych osobowych przekazanych w związku prowadzonym procesem
wynikającym z udzielenia zgody lub zawartej umowy jest Pracownia Inside Katarzyna Kokot z
siedzibą w Bielanach Wrocławskich (ul. Wrocławska 24A, 55-040), posiadająca NIP 563-218-49-94,
REGON: 061420312.
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie
udzielonej dobrowolnej zgody lub umowy.
3) Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie udzielonej zgody/umowy, będą osoby
zatrudnione w firmie PRACOWNIA INSIDE oraz:
- podmioty, z którymi PRACOWNIA INSIDE ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane')
w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przez PRACOWNIA INSIDE
przewidzianych prawem, ochrony praw PRACOWNIA INSIDE zgodnie z przepisami prawa o realizacji
uzasadnionego interesu PRACOWNIA INSIDE w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych; w szczególności PRACOWNIA INSIDE może przekazywać Państwa Dane osobowe
podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki
świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług
marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PRACOWNIA INSIDE
umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby
chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez
PRACOWNIA INSIDE,
- organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to
niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych
prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom
władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np.
audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczenia przetwarzanie danych osobowych odbywać
się będzie tylko w związku z potrzebami wynikającymi z realizowanego procesu.
4) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji, wygaśnięcia
umowy lub wycofania zgody.
6) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7) Masz prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
8) Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.
9) Administrator na potrzeby prezentowania ogólnych reklam, ofert lub promocji (rabatów),
przeznaczonych dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego
Klienta, może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza
on stronę PRACOWNIAINSIDE.COM. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz
dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje.
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