Polityka Prywatności
Twoje dane przetwarzane są przez: Malwinę Wawrzynek prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą PRET-A-CREATE Malwina Wawrzynek.
Stałe miejsce wykonywania działalności to:
Kraków ul. Wielicka 57 J/1 kod pocztowy: 30-552 NIP: 9452103039.
Jak możesz się z nami skontaktować?
listownie: ul.Wielicka 57 J/1 30-552 Kraków lub mailem: hello@pretacreate.com
Jakie masz prawa?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

prawo do dostępu do Twoich danych osobowych
prawo do sprostowania Twoich danych
prawo do usunięcia Twoich danych
prawo do ograniczania przetwarzania danych osobowych
prawo do przenoszenia danych
prawo do wniesienia skargi
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Co możesz zrobić jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z przepisami prawa?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
1
2

W celu realizacji umowy – tj. zrealizowania zamówienia w sklepie pretastore.pl
Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie newslettera – w celu marketingowym, polegającym
na wysyłaniu do Ciebie newsletterów, analizowaniu czy zapoznajesz się z ich treściami, i
które z nich najchętniej czytasz.

Czy musisz podawać nam swoje dane?
Podanie tych danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł uczestniczyć w
szkoleniu, ani też (jeśli wyrazisz na to zgodę) otrzymywać newslettera.
Jaka jest prawna podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?
1

2

W zakresie dotyczącym szkolenia, podstawą są:
1
art. 6 ust. 1 lit. b RODO – celu realizacji umowy dotyczącej realizacji umowy lub
podjęcia działań przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie (jeśli zaś ktoś
występuje w Twoim imieniu dokonujemy tego na podstawie rt. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2
art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i
sprawozdawczości finansowej;
3
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji innych obowiązków wynikających z
przepisów prawa
.W zakresie dotyczącym usługi newsletter, podstawą są:
1
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w tym wypadku prawnie uzasadnionym interesem jest
analizowanie tego czy zapoznajesz się z naszymi newsletterami, i które z zawartych
w nich treści czytasz najchętniej;

2
3

art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane?
1

2

W zakresie dotyczącym sklepu:
1
podmiotom współpracującym z nami w zakresie ich organizacji;
2
podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych
osobowych;
3
firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
4
firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
W zakresie dotyczącym usługi newsletter:
1
dostawcom narzędzi do:
1
analityki ruchu na stronie;
2
wysyłki newsletterów;
2
podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych
osobowych.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?
1
2

W odniesieniu do zakupu: dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do zrealizowania
umowy dotyczącej zakupu; w przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana, dane
osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.
W odniesieniu do usługi newsletter: dane przetwarzane będą przez czas prowadzenia działań
marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie
wiadomości na Twój adres e-mail; odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:
1
2

na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga
uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

