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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas najważniejszą
kwestią. W związku z tym zależy nam, abyście Państwo mogli zapoznać się w jaki sposób
chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (dalej: RODO) niniejszym informujemy:
- Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest PROFIL Tomasz
Wasik z siedzibą ul. Złotno 25; 94-221 Łódź
- Pana/Pani dane przetwarzamy w celu wykonywania umowy współpracy zawartej z PROFIL
Tomasz Wasik a podmiotem, z upoważnienia którego Pani z nami działa, co jest prawnie
uzasadnione (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
- Możemy przetwarzać następujące Pana/Pani informacje: imię i nazwisko, adres mailowy,
numer telefonu.
- Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
prawnicze, informatyczne.
- Przysługują Panu/Pani: prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
- Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
- Podanie przez Pana/Panią danych nie jest obowiązkowe, ale ułatwi nam dotychczasową
i dalszą współpracę.
- Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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