INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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, informuję
niniejszym, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Krystecka
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Gabinet Kosmetyczny Jolanta
Krystecka we Wrocławiu (Al. Armii Krajowej, nr 10B, lok. 3, 50-541 Wrocław),
zwana dalej Administratorem;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu
udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie drogą elektroniczną
poprzez formularz kontaktowy, zamieszczony na stronie internetowej
www.wyspapiekna.pl. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych które
są niezbędne do skontaktowania się z Panią/Panem oraz udzielenia odpowiedzi
na pytanie. Może Pani/Pan podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub
obsługi zapytania;
3. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom,
za wyjątkiem przypadków gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego lub zawartej przez Administratora umowy (np. z
hostingodawcami);
4. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza terytorium
Polski;
5. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres
niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, chyba że postanowi
Pani/Pan skorzystać z usług Gabinetu Kosmetycznego Wyspa Piękna i przekaże
swoje dane w celu zawarcia oraz wykonania umowy;
6. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych
osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania. Jest Pani/Pan również
uprawniona/y do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
z naruszeniem przepisów prawa;
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia
odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.
8. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.
1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora
w postaci komunikacji z użytkownikami strony Administratora na facebooku;
9. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania danych, o którym stanowi art. 4 pkt 4 RODO;
10. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym w
celu realizacji przez Panią/Pana uprawnień o których mowa w pkt 6 powyżej,
proszę się kontaktować pod adresem e-mail: wyspa@wyspapiekna.pl.

