
2. W jakim celu przetwarzane są Państwa
dane osobowe?

 

 1. Kto jest administratorem Państwa
danych osobowych i jak można się z nami
skontaktować?

 

 

Informacja o przetwarzaniu
danych osobowych (RODO)

3. Komu przekazywane są Państwa dane
osobowe?

 

 

 

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego 
z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Rozporządzenie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). 
Informujemy, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań
wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma
AGNES Agnieszka Antropik z siedzibą 
w Gdańsku, ul. Siedleckiego 2a, 
NIP 588-211-65-51, REGON  220546059,
wpisana do CEiDG., zwana dalej
"Administratorem" i będąca jednocześnie
Usługodawcą i Sprzedawcą.
Kontakt: Agnieszka Antropik, tel. 781 300 501,
biuro@agneslc.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z RODO w celu:
- realizacji usług świadczonych przez
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
b) RODO (w celu wykonania umowy),
- przesyłania wiadomości marketingowych
usług własnych przez Administratora na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny
interes Administratora),
- wysyłania informacji handlowych przez
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt
a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi
przez osobę,  której dane dotyczą),(jeżeli
zgoda została wyrażona przez Państwa).

Administrator w ramach realizacji celu
przetwarzania może przekazywać dane
osobowe podmiotom przetwarzającym je na
jego zlecenie takim jak biuro rachunkowe,
firmy świadczące obsługę informatyczną,
podwykonawcom,  świadczeniodawcom usług
na rzecz Administratora w ramach bieżącej 
działalności. 
Podmioty te będą miały prawo do ich
wykorzystania wyłącznie w zakresie zgody
udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz 
Administratora.

5. Jakie są Państwa uprawnienia wobec
Administratora w zakresie przetwarzania
danych?

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania
oraz ich usunięcia, prawo do przenoszenia
danych oraz do całkowitego usunięcia zgody
na ich przetwarzanie.

6. Jak długo przechowujemy Państwa
dane osobowe?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez
okres niezbędny do realizacji naszych usług,
bądź do momentu wyrażenia sprzeciwu 
z Państwa strony.
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