Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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”) informujemy,
że:
I.
Administratorem Twoich danych osobowych jest SUKCESJA BOWLING Sp. z
o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) ul. Politechniki 1, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia XX
Wydział KRS pod numerem 0000673601,
II.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pod
emailem: l.lewandowski@krolkul.pl, pod numerem telefonu 696-294-702 lub pisemnie na
adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
III.

Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, na podstawie Twojej
zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO lub podstawa z art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
IV.
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu
bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych
w tym celu.
V.
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia,
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VI.

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres: 3 lat.

VII.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. naszym
partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, instytucjom określonym przez przepisy
prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym oraz naszym podwykonawcom (podmiotom
przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom
marketingowym.
VIII.

Podanie danych jest:

- dobrowolne.

IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane
nie są profilowane.

X.

Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez nas w celu, o
którym mowa w pkt III ?

