POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) /dalej RODO/, informuję co następuje:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Logoratorium Renata Bronisz, ul. Wandy
Śliwiny 36, 21-100 Lubartów, e-mail: kontakt@logoratorium.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Pani/Pana żądanie,
wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
b. realizacji obowiązków prawnych, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości
i sprawozdawczości finansowej, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
c. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest archiwizacja dokumentacji,
d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
polegającego na marketingu własnych produktów i usług,
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
którym jest wówczas ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku braku Pani/Pana danych
osobowych realizacja wyżej wymienionych celów będzie niemożliwe.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do
wykonania wybranej usługi lub realizacji umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub do momentu cofnięcia zgody.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21
ust. 1 RODO),
f. przenoszenia swoich danych osobowych.
Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

