OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC GOŚCI AGENCJI VIP-ART
Działając na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
0sobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO)
niniejszym informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja VIP-art Małgorzata HampelRybicka w Poznaniu, adres: ul. Półwiejska 42, 61-888 Poznań, wpisana do rejestru
przedsiębiorców CEiDG w Warszawie, pod numerem NIP: 7821149267, numer REGON:
631055194. Z administratorem można się skontaktować po przez adres biuro@slodownia.com
, telefonicznie pod numerem 61 859 65 70 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż - przetwarzanie niezbędne jest do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na sprzedaży towarów i usług do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu /
żądania usunięcia
b) podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) do
momentu rozwiązania umowy;
c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. przechowywania faktur i
innych dokumentów księgowych - (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c) RODO) – przez okres 5
pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego;
d) ściągania należności - przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na
utrzymaniu płynności finansowej do momentu pełnego rozliczenia;
e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f) RODO) – przez
okres 10 lat od zakończenia współpracy;
f) weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f) RODO) – przez okres
niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu
umowy;
g) marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f) RODO) – przez okres trwania
umowy lub do złożenia sprzeciwu;
h) składani reklamacji, skarg, wniosków (przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na
dbaniu o jakości dostaw – przez rok od momentu złożenia reklamacji, skargi, wniosku;
i) wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c) i 1f) RODO) –przez
okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez
czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne;
j) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1a)
RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:
a) Administrator oraz przedstawiciele Administratora;
b) pracownicy Administratora na mocy upoważnień, w zakresie niezbędnym do umożliwienia
pracownikom komunikacji z Państwem;
c) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych
umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podmioty świadczące na rzecz
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Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie oraz usługi
doręczania korespondencji i przesyłek;
d) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i
organy państwowe.
4. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; zgodę można
odwołać poprzez wysłanie wiadomości opatrzonym podpisem na adres
e- mail biuro@slodownia.com z informacją o jej odwołaniu; w treści maila należy wskazać
imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „ Odwołuję zgodę” lub podobnie, lub
listownie na adres administratora. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na legalność
przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych dokonanego na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje również Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania
ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
6. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w związku z Państwa sytuacja szczególną.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza
postanowienia RODO.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów
związanych z zawarciem i wykonaniem umowy;
9. Decyzje dotyczące pozyskiwanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie podlega Państwo profilowaniu.
10. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.

