Informacja
SPWIGOR Sławomir Posłuszny
dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Danych Osobowych jest: SPWIGOR Sławomir Posłuszny, ul. Kasztanowa 25a,
85-605 Bydgoszcz, REGON: 091549560
(zwany dalej Administratorem). Z Administratorem możesz się skontaktowad w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Kasztanowa 25a, 85-605 Bydgoszcz
- przez e-mail: sl.poslusznt@gmail.com
2. Każdego klienta SPWIGOR Sławomir Posłuszny i użytkownika serwisów oraz biuletynów należących
do SPWIGOR obowiązuje aktualna KLAUZULA RODO znajdująca się na stronie
http://dzieckozdysleksja.pl/net63/informacjarodo.pdf
3. Cel przetwarzania danych osobowych:
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających Ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
a. W celu zapisania się (wypełnienie formularza) na otrzymanie bezpłatnych materiałów lub
złożenie zamówienia na oferowane materiały. Dane, o które można zostad proszonym, to imię
i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail. Wymagane są tylko niezbędne dane.
Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi zarejestrowanie się lub złożenie zamówienia.
b. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych materiałów należących do SPWIGOR wymaga
podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do
tego, aby można było wysład danemu czytelnikowi materiały. Imię pozwala SPWIGOR zwracad
się do czytelników po imieniu.
c. SPWIGOR zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których
dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z KLAUZUL RODO. Pod pojęciem
niezapowiedzianych wiadomości SPWIGOR rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do
jego usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia)
oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów „SPWIGOR”.
Podmioty wykonujące komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób
znajdujących się na listach adresowych SPWIGOR.
d. Serwis internetowy należący do SPWIGOR wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe
wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub
umorzenia danej operacji. Cookies zapewniają także prawidłowe funkcjonowanie współpracy
z partnerami serwisu i naliczanie odpowiednich prowizji partnerom. Warunkiem działania
cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku
e. w celach archiwizacyjnych,
f. w celu wykonania ciążących na SPWIGOR Sławomir Posłuszny obowiązków prawnych, np.:
wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych;
g. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeo, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu
podmiotowi;
h. w celach informacyjnych, statystycznych i ewidencyjnych.
4. Podstawa prawna przetwarzania:

SPWIGOR Sławomir Posłuszny przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 Ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. nr 2016/679 w szczególności:
a. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a)
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b)
c. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na SPWIGOR Sławomir
Posłuszny (art. 6 ust. 1 lit c)
d. w związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu SPWIGOR
Sławomir Posłuszny (art. 6 ust. 1 lit f)
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. SPWIGOR Sławomir Posłuszny nie sprzedaje i nie
udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów ani użytkowników
swoich serwisów.
6. W przypadku braku zgody z niniejszą KLAUZULĄ RODO prosimy nie odwiedzad serwisów, nie
prenumerowad materiałów oraz nie nabywad produktów oferowanych przez SPWIGOR.
7. Dane osobowe będą przetwarzane:
a. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
b. przez czas niezbędny do wykonania umowy, a ponadto przez czas określony możliwością
dochodzenia roszczeo z tytułu umowy;
c. przez czas wynikający z przepisów prawa (dane księgowe przez okres 5 lat od zakooczenia
okresu rozliczeniowego, dane archiwizacyjne – przez okres wynikający z przepisów prawa)
8. Każdy, którego dane osobowe przetwarza SPWIGOR Sławomir Posłuszny, ma prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
c. usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania
określonych danych
- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez SPWIGOR Sławomir
Posłuszny, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. nr 2016/679
9. Dane osobowe mogą byd powierzone:
a. organom paostwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych
przez nie postępowao,

