Klauzula informacyjna dla Klientów STUDIO FRYZUR ANNA KOŚCISZ UL. BARBACKIEGO 75
33-300 NOWY SĄCZ

Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest STUDIO FRYZUR ANNA KOŚCISZ UL.
BARBACKIEGO 75 33-300 NOWY SĄCZ.
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6
ust.1 lit. b RODO
2. niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
3. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego
prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach
określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji, gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa
danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa
interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego
interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
3. Okres przechowywania danych: w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu
niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą
one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową
wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat
liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy zgodnie
z ordynacją podatkową,
4. Udostępnianie danych osobowych: Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom
trzecim.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes
Firmy. Co do zasady, w naszej bazie przechowujemy imię i nazwisko, numer telefonu
kontaktowego.
6. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawie

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

7. W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

8. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. 2 jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.

W przypadku sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania
prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej na adres
Administratora Danych lub osobiście w siedzibie Administratora.
Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie.

