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Administrator danych

Fotica Tomasz Pawluś, ul. Bonarka 21 lok. A45, 30-415 Kraków

Cele przetwarzania

Świadczenie usług reklamowych, marketing bezpośredni usług własnych administratora danych,
rozliczenia ﬁnansowe i windykacja, obsługa reklamacyjna, archiwizacja i statystyka.

Podstawy prawne
przetwarzania

Obowiązek prawny / realizacja umowy / nasz uzasadniony interes.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, podmioty uprawnione przepisami prawa,
podmioty upoważnione przez Ciebie.

Źródło danych

Dane pochodzące od pracowników, Klientów których reprezentujesz, jak również ze źródeł publicznych,
w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych.

Prawa związane
z przetwarzaniem
danych

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo do przenoszenia danych,
prawo dostępu do danych,
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fotica Tomasz Pawluś, ul. Bonarka 21 lok. A45, 30-415 Kraków
dostępne są pod adresem www.tomaszpawlus.com/fotica-klauzula-informacyjna.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Fotica Tomasz Pawluś, ul. Bonarka 21 lok. A45, 30-415 Kraków
1 Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Tomasz Pawluś prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Fotica Tomasz Pawluś, ul. Bonarka 21 lok. A45, 30-415 Kraków, posiadający nr NIP:
6782553465, REGON: 357107632.
Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych pisząc na adres: Fotica Tomasz
Pawluś, ul. Bonarka 21 lok. A45, 30-415 Kraków lub adres e-mail: tp@tomaszpawlus.com.
2 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy
przetwarzać Twoje dane w celu:
• wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, w tym do
rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy ją złożysz (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• wykonania wynikających z przepisów prawa obowiązków rachunkowych
i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 86 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
– Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).
• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3 Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów,
z którymi współpracujemy, są to przedsiębiorstwa: wykonujące działalność agencji
reklamowych, świadczące usługi informatyczne, świadczące usługi opieki i serwisowania
oprogramowania systemowego, świadczące usługi księgowe i kadrowe, kancelarie prawne.
4 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i do organizacji międzynarodowych.
5 Okres przechowywania danych
Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

6 Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
• ograniczenia przetwarzania danych:
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych
wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań,
jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy
je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie
sprzeciwu względem przetwarzania danych.
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego
prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w
celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją
szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas
przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane chyba,
że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas
ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich
interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące,
które nam dostarczyłaś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie
tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć
w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres: Fotica Tomasz Pawluś,
ul. Bonarka 21 lok. A45, 30-415 Kraków lub adres e-mail: tp@tomaszpawlus.com.
Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to
Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyﬁkować.
9 Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.
Jeżeli nie podasz danych, możemy odmówić zawarcia umowy.

