Polityka Prywatności
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r (zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest eKaczmarek Marcin Kaczmarek z siedzibą w
Zbąszyniu, ul. Czechowica 10, 64-360 Zbąszyń;
2. Nie ma potrzeby wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, informacje można uzyskać pod
adresem e – mail: admin[at]ekaczmarek.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przygotowania odpowiedzi na zapytanie na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i
przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej
zgody. Dane są przechowywane na szkynce odbiorczej email.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację
wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez pisemny wniosek złożony na na adres
Administratora.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia - Urząd Ochrony Danych
Osobowych.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
7. Państwa dane osobowe są przkazywane do Państw Trzecich (USA). Firmy, które te dane
przetwarzają są dostawcami usług informatycznych (serwer poczty email, usługi przetwarzania w
chmurze). Dane są szyfrowane, a firmy przynależą do programu Tarczy Prywatności UE – USA
(ang. Privacy Shield). Hosting jest utrzymywany na terytorium UE.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane bez profilowania.
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