Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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 (RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ideas Factory Aleksandra Wróbel,

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO, to jest w związku z tym, że jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
Pan/Pani.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać również na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO, to jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu, w tym w szczególności
w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a także dochodzenia i obrony
przed roszczeniami. Informujemy, iż podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
warunkiem zawarcia umowy z firmą Ideas Factory.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do zakończenia realizacji umowy
głównej, a po zakończeniu realizacji umowy, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów. W przypadku przetwarzania danych na
cele marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych dane przetwarzane będą do
zakończenia realizacji umowy głównej, a w każdym razie nie dłużej niż do czasu wyrażenia
przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do
otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych może być dokonane mailowo na adres e-mail
powołanego

przez

Administratora

Inspektora

Ochrony

Danych

Osobowych:

ewelina@ideasfactory.com.pl.

Dodatkowo

dla

Pani/Pana

wygody

przygotowaliśmy

specjalny

adres

e-mail:

iodo@ideasfactory.com.pl oraz możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem
telefonu: 537 174 466, by nasi Klienci w sposób komfortowy mogli uzyskać odpowiedzi na
pytania dotyczące realizacji obowiązków ochrony danych osobowych przez Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się
ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.
Informujemy,

że

Pani/Pana

dane

osobowe

mogą

być

przekazywane

spółkom

współadministrującym, które przetwarzają dane na zlecenie Administratora, w tym
w szczególności:
- podmiotom świadczącym usługi księgowości zewnętrznej na rzecz Administratora,

- podmiotom świadczącym usługi doradztwa i obsługi prawnej na rzecz Administratora,
- podmiotom świadczącym usługi dostarczania przesyłek dokumentów,
- podmiotom, z którymi Administrator ma podpisaną umowę na obsługę informatyczną.
Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić
właściwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami prawnymi.

