Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie 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 „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku i
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz 1000). Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.
I. Administrator danych osobowych
My, Art Invest Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni ul. Chwarznieńska 204, 81-602 Gdynia, zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego pod numerem KRS 0000375764, REGON
221163018, NIP 5851458730, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
Kontakt z Administratorem danych osobowych w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw
pisemnie na adres Al. Mamuszki 14, 81-718 Sopot.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzamy:
1.
w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług (marke�ng bezpośredni) w przypadku udzielenia przez Ciebie dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2.
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes oraz jest niezbędne do wypełnienia
ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
III. Kategorie danych, które przetwarzamy
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:
Podstawowe dane identyﬁkacyjne (imię, nazwisko); elektroniczne dane identyﬁkacyjne (adres e-mail, numer telefonu).
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marke�ngowych będą przetwarzane do dnia
odwołania zgody.
VII. Twoje prawa:
Przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. prawo do usunięcia danych,
4. ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6. prawo do przenoszenia danych,
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem Al. Mamuszki 14, 81-718 Sopot.
Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się Cię zidentyﬁkować.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest w zakresie marke�ngu bezpośredniego dobrowolne.

