Informacja dotycząca przetwarzania
danych osobowych i polityka prywatności
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jerzy Ochoński działający pod
firmą „Jerzy Ochoński LOOK STUDIO”, ul. Jana Kozietulskiego 5/11, 30-809 Kraków,
NIP 6761025028, REGON 350868204, email: biuro@lookstudio.pl
2. Jakie dane przetwarzamy:
Przetwarzamy dane niezbędne do wykonania umowy oraz działań z ewentualnym odstąpieniem od niej lub jej rozwiązaniem.
3. W jakim celu pozyskujemy dane i na jakiej podstawie prawnej możemy
je wykorzystywać:
» Państwa dane przetwarzane będą w celu wykonania umowy
(podstawa prawna art. 6ust.1 lit b RODO).
» W przypadku odstąpienia od umowy, Państwa dane będą przetwarzane w wykonania
ciążących na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym:
- z tytułu odstąpienia od umowy, m.in. w celu udzielenia na nie odpowiedzi,
- w celu wystawienia i przechowywania stosownych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości.
» W celu realizacji realizacji naszych tzw. „prawnie uzasadnionych interesów”
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj. w szczególności:
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami ;
- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów.
4. Jakie dane będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych:
» Podstawowe dane indentyfikacyjne,
» Elektroniczne dane identyfikacyjne,
» Elektroniczne dane lokalizacyjne,
» Finansowe dane identyfikujące.
5. Odbiorcy danych:
Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których
usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmie księgowej.
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE oraz EOG.

6. Przez jaki okres będziemy przetwarzać Państwa dane:
» Państwa dane uzyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania
warunków umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym
ostatni raz się z nami Państwo kontaktowali w celu jej zawarcia;
» Państwa dane uzyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu
przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.
» dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
» sprostowania (poprawienia) danych,
» usunięcia danych, jeśli Państwa zdaniem nie ma podstaw do ich dalszego przetwarzania,
» ograniczenia przetwarzania,
» przeniesienia danych,
» wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – jeśli Państwa zdaniem przetwarzamy Państwa dane niezgodnie
z prawem.
8. Czy podanie danych jest dobrowolne?
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
Photospoland.com nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających nasze serwisy. Osoby niepełnoletnie nie powinny dokonywać zamówień, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
» W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę Klienta przejmuje PayPal. W tym
przypadku tylko system PayPal zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach.
Formularze PayPal znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
» Nasz serwis może wykorzystywać „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera
internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
» „Cookies” są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych.
» Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie
ich z dysku.
» Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę zrezygnuj z odwiedzania naszego serwisu
i nie nabywaj produktów i usług oferowanych przez photospoland.com.

