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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”)
jest Elﬁn Design Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul.
Łowińskiego 7e (dalej również jako ,,ADO”).
Jak możesz się z nami skontaktować?
Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 12 259 61
45, w drodze korespondencji elektronicznej: biuro@elﬁndesign.pl
lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.
Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu
wykonania prac, ew. adres korespondencyjny oraz dane
kontaktowe, takie jak numer(-y) telefonu(-ów) i adres mail.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych?
ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
a) zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umów (art. 6 ust. 1
lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
b) wystawiania faktur i przyjmowanie płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c
RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz
wypełnienie obowiązku prawnego)
c) Windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.
1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
d) Obsługi reklamacji i gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
wypełnienie obowiązku prawnego);
e) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych retencyjnych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
f) marketingu produktów lub usług własnych,
g) organizowania konkursów oraz innych akcji promocyjnomarketingowych.
Informujemy, że prowadzony przez nas marketing bezpośredni
może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych (np. telefon, tablet).
Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?
Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na
podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane
podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń
wynikających z umowy. Nadto ADO może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym do zapoznania się z
danymi retencyjnymi.

Ramy czasowe przetwarzania
Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym
znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:
· dane retencyjne przechowywane są przez okres 12 miesięcy, a
następnie usuwane;
· dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach
przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający
dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed
roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w
przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
· dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres do 6
lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
Ochrona danych osobowych.
ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i
organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu
wprowadzone zostały odpowiednie procedury, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.
Uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych osobowych.
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO
uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia
zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem
nadzoru
jest
Generalny
Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże
brak podania danych osobowych takich jak adres mail lub numer
telefonu uniemożliwiał będzie kontakt w celu realizacji umowy.
Informacje dodatkowe
ADO nie dokonuje proﬁlowania w związku z przetwarzaniem
Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych
osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pliki Cookies („Ciasteczka”)
Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez
serwer www i zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu
(np. smartfon lub tablet). Pliki cookies używane są najczęściej w
celu dostosowania zawartości stron www do preferencji
użytkownika. Używane są również w celu tworzenia zbiorczych
statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik
korzysta ze stron internetowych. Strona www.elﬁndesign.pl wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez
serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może
odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.
Nasze „ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez
przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na
temat
cookies
dostarczają instrukcje poszczególnych
przeglądarek.

