Klauzura informacyjna w związku z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), KKL-STUDIO informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Konrad Lubarski, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą KONRAD LUBARSKI KKL-STUDIO, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Na Grobli 2a, 32-005
Niepołomice, NIP: 6831857427, REGON: 121023800, tel: +48 12 251 48 33, e-mail:
biuro@kkl-studio.pl;
2) dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez
Administratora działań na żądanie Klienta tj. skontaktowania się z Klientem przez
Administratora w związku z wysłaniem przez Klienta zapytania ofertowego (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);
3) dane osobowe Klienta mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi
informatyczne Administratorowi;
4) dane osobowe mogą być również udostępnione niezależnym podmiotom takim jak
współpracownicy Administratora; współpracownicy Administratora przetwarzają dane
osobowe wyłącznie w celu, o którym mowa w pkt 2);
5) dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich
zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
6) Klientowi przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do podanych przez Klienta danych osobowych oraz prawo
otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przeniesienia danych osobowych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych,
jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, również w przypadku, gdy
dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może
skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Konrad Lubarski KKL-STUDIO,
ul. Na Grobli 2a, 32-005 Niepołomice, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres biuro@kkl-studio.pl;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania
niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem.

