Szanowni Państwo,
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy 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 (określane często jako
“RODO”). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg
zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także firma
Emblemat.com, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadziła
określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.
Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych
Także Agencja Marketingowa Emblemat.com, organizator kampanii Odblaskowi.pl w trosce
o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadziła określone regulacje i
restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej. Administrator Danych Osobowych
oraz Inspektor Ochrony Danych Administratorem Państwa danych osobowych
Emblemat.com, ul. Ozimska 153, 45-309 Opole, adres e-mail;
napiszcośmilego@emblemat.com
Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych
interesów Spółki polegających na świadczeniu usług z zakresu działalności marketingowej.
Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy państwa dane osobowe
to;
–
–

–

6 ust.1 lit. b. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez Spółkę na podstawie
umowy)
- 6 ust.1 lit. f. RODO (wykonywanie zadań realizowanych przez Spółkę w ramach
prawnie uzasadnionego interesu) - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997
W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie
Państwa zgody
- art.6 ust.1 lit. a. RODO.

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy
Realizując prawnie uzasadnione interesy Administratora przetwarzamy następujące
kategorie Państwa danych osobowych;
–
–
–
–

Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska)
Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne (numer PESEL)
Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
Dane dotyczące zamieszkania

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru
tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są na czas trwania umów o świadczenie usług oraz
zgodnie z przepisami dotyczącymi roszczeń i postępowań egzekucyjnych. Ponadto w
przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych Spółki przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody.
Uprawnienia
W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;
– prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
– prawo do sprostowania (poprawiania) danych
– prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych
– prawo do przenoszenia danych
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
– przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych)
– w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z
prawem.
Informacja o wymogu/dobrowolności
podania danych Podanie przez Państwo danych osobowych jest
– warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez Spółkę – dobrowolne - w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie
danych.

