KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA E-SERWISU, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ WITRYNY:
WWW.MALARSTWOITY.PL, WWW.MALARSTWOITY.COM, WWW.GSL.MALARSTWOITY.PL,
WWW.10KILOMNIEJ.PL, WWW.RESPP.PL, SKARBYKRAKOWA.PL, KSIAZKIRENATY.PL1
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Renata Kucharska Malarstwo i Ty,
z siedzibą: ul. Armii „Kraków” 22/45, 30-433 Kraków, NIP 9440000664.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania i realizacji umowy cywilno–
prawnej, czyli dokonania zakupu/sprzedaży e-usług oferowanych w e-serwisie oraz na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z nawiązaną korespondencją dotyczącą
usług i oferowanych towarów przez firmę Renata Kucharska Malarstwo i Ty w e-serwisie.
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane za wyjątkiem instytucji upoważnionych z mocy prawa,
oprócz udostępnień wymienionych w punkcie 5-tym tej Klauzuli.
5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym dla świadczenia
e-usług oferowanych w e-serwisie, a więc świadczącym na rzecz firmy usługi hostingowe
i elektroniczne usługi płatnicze.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilno–prawnej
oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, wynikających z przepisów
prawa.
7. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych,
których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy RODO.
10. Danymi, które firma przetwarza są: adres e-mail, akceptacje Klauzuli Informacyjnej oraz
Regulaminu e-usług, jeśli zostaną zapisane w firmowej bazie danych, imię i nazwisko w związku
z elektroniczną płatnością. O ile dobrze zrozumiałam funkcjonowanie internetu, także dane
elektroniczne (np. IP komputera lub dane lokalizacyjne), związane z pracą serwerów firm
hostingowych, jeśli Klient nie podjął działań, żeby te jego dane nie były jawne i ogólnodostępne.
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Niniejszy dokument uznaje się za zaakceptowany przez Klienta z chwilą pojawienia się w bazie danych firmy
Renata Kucharska Malarstwo i Ty adresu e-mail Klienta i jego akceptacji tej Klauzuli.

