PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informujemy, iż
administratorem danych osobowych korzystających ze strony oraz usługobiorców są Paweł Zdeb prowadzący działalność pod firmą Paweł
Zdeb Kraul ul. Niewodniczańskiego 22G, 30-698 Kraków, posiadający numer NIP: 9451788087 oraz Tomasz Zdeb prowadzący
działalność pod firmą Tomasz Zdeb Kraul Wakacje, ul. Tytusa Chałubińskiego 120S, 30-698 Kraków, posiadający numer NIP:
9451227727
2. Dane osobowe będą przetwarzane są na następujących podstawach:
a. w stosunku do osób korzystających z serwisu w zakresie treści udostępnianych użytkownikom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy),
b. w stosunku do usługobiorców, którzy wyrazili jedną lub więcej zgód na przetwarzania danych osobowych
w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO (zgoda podmiotu danych);
c. w stosunku do usługobiorców lub korzystających ze strony, którzy złożyli reklamację, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny ciążący na administratorze),
d. w stosunku do osób kierujących do administratora korespondencję za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej, dane osobowe
zawarte
w korespondencji
są
przetwarzane
wyłącznie
w
celu
komunikacji
i załatwienia sprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes prawny administratora polegający na
prowadzeniu korespondencji),
e. w stosunku do osób kontaktujących się z administratorem drogą telefoniczną, administrator jest uprawniony żądać podania danych
osobowych, tylko jeśli jest to niezbędne do załatwienia i obsługi sprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora polegający na rozwiązaniu zgłoszonej sprawy).
3. W razie zbierania danych osobowych do celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, administrator przekazuje osobie, której
dane dotyczą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy lub w momencie
pozyskania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu podjęcia przez administratora działań na żądanie
podmiotów danych, przed zawarciem umowy.
4. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestników - w stosunku do
których wyrazili zgodę na ich przetwarzanie - do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak
również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Podmioty danych mają również prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych (w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na ww. podstawie) w dowolnym momencie,
jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Ww. prawa mogą
być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kraul@kraul.pl
5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiotom danych
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
6. Podanie danych osobowych w kontaktowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla obsługi zapytania. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych usługobiorców w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem zawarcia umowy
dotyczącej zajęć.
7. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państw trzecich.
8. Dane
osobowe
mogą
zostać
udostępnione
podmiotom
wspierającym
administratora
w organizacji
zajęć,
w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne. W stosunku do usługobiorców, którzy wyrazili zgodę na
przekazywanie ich danych osobowych do partnerów Organizatora, ich dane mogą zostać przekazane tym podmiotom, zgodnie z udzieloną
zgodą.
9. Okres przetwarzania danych uzależniony jest od celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Jeśli dane przetwarzane są na postawie zgody, przetwarzanie odbywa się do czasu wycofania tej zgody. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie umowy, okres przetwarzania wskazany jest w klauzulach podanych przy zwarciu umowy. Okres przetrawiania
danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami.

