Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest POSperita sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (02-690) przy ul.
Bokserskiej 71. Można się z nami kontaktować mailowo biuro@posperita.pl lub tel.22 549 10 10, 22 549 78 60
Inspektor ochrony danych
Spółki nie wyznaczyły Inspektorem Ochrony Danych (IOD) a osobą odpowiedzialną za ochronę danych
osobowych jest Katarzyna Szopa. Można się z nią kontaktować poprzez drogę elektroniczną pod adresem
katarzyna.szopa@posperita.pl Do Osoby wyznaczonej do ochrony danych osobowych należy kierować wyłącznie
sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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”) w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), na podstawie zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Odbiorcy danych osobowych
Nie przekazujemy innym podmiotom Państwa danych osobowych, jedynie po zawarciu umowy z
Administratorem Państwa dane mogą zostać przekazane Procesorowi (Podmiotowi przetwarzającemu Państwa
dane osobowe w imieniu Administratora danych) w celu wykonania obowiązku księgowego oraz dostawcy
systemu do e-mail marketingu w celu realizacji wysyłki maili z inspiracjami.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały
zebrane a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że Państwo będziecie wyrażać zgodę na wykorzystanie
Państwa danych do innych celów.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych - w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).

