Ochrona danych osobowych – KLAUZULA POUFNOŚCI JUSTNET
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
1.

Administratorem danych osobowych podanych w Umowie zlecenia Reklamy/przekazanych w formularzu
internetowym jest firma Adam Nieścierowicz Justnet, ul. 9 maja 65/12, 98-100 Łask NIP 831-156-45-13 zwana
dalej:

"Administratorem".

Możesz

skontaktować

się

z

Administratorem

pisząc

na

adres:

pulawy - infotekst@justnet.pl lub telefonując pod numer: 604 107 173.
2.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja Umowy Zlecenia Reklamy pomiędzy Tobą
a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3.

4.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a.

związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

b.

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja
Umowy będą niemożliwe.

5.

Administrator może przekazać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: pracownicy biura, księgowość
oraz na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

6.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

7.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia podpisania Umowy.
Twoje dane osobowe przechowywane są w pliku zabezpieczonym hasłem.

8.

Posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich
danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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