Obowiązek informacyjny
dla Klientów firmy Pracownia Inside
A.
Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza
kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest
Pracownia Inside Katarzyna Kokot z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (ul. Wrocławska 24A, 55040), posiadająca NIP 563-218-49-94, REGON: 061420312.
B.
Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez
Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 - zwanego dalej RODO.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik
ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z
Administratorem (kasia@pracowniainside.pl) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:
1.Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów
lub usług Administratora;
2.Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;
3.Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym
również w następujących celach:
1.w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a
Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. b) RODO;
2.w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem
Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także
ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia
obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie
odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3.w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także
zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec
Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie
informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu
bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych
w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
C.
Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika
znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.
D.
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.
E.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia
określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
F.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem: krupa@studioitalia.pl
Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dziękujemy
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