Klauzula informacyjna: newsletter
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ogródek Dziadunia Czesław Ślusarczyk Sp.j.
z siedzibą w Wąsoszu Dolnym., ul. Traugutta 27, kod pocztowy 42-110, adres e-mail:
biuro@ogrodekdziadunia.pl, tel. 343177710

2.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach przesyłania informacji o produktach, promocjach
i najnowszych ofertach w ramach wiadomości newsletter:
a) podstawą przetwarzania jest zgoda adresata, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO,
b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów wysyłania wiadomości
newsletter,
c) brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wysyłania wiadomości newsletter
uniemożliwi przesyłanie informacji o produktach, promocjach i ofertach.

3.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także cofnięcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie:
a) cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
dokonanego przed wycofaniem zgody na jej podstawie,
b) oświadczenie, o którym mowa w lit. a może być złożone w formie pisemnej lub elektronicznej, na
adres mailowy biuro@ogrodekdziadunia.pl;
c) oświadczenie, o którym mowa w lit. a składa się administratorowi danych .

4.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4
RODO.

5. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
6.

Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp podmioty przetwarzające (działające na nasze zlecenie), takie
jak: firmy księgowe, kancelarie prawnicze, podmioty dostarczające systemy chmurowe, podmioty
obsługujące operację wysyłki newslettera.

7.

Administrator ma prawo przekazać Pani/Pana dane osobowe niezbędne do wykonania umowy do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google
przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni
stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO.

8.

Ma Pan/ Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

