W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 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 (zwanego dalej „RODO") przekazujemy poniższe informacje w
wykonaniu
obowiązku
nałożonego
przez
art.
13
RODO.
1. Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem") jest
Warsaw Creatives spółka z o.o. spółka komandytowa w siedzibą w Warszawie przy ul.
Puławskiej 111a lok.25, 02-707 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy W Warszawie Wydział XIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528567; NIP:
5213682492.
2. Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc
na wyżej wskazany adres: lub mailowo, pisząc na adres: info@warsawcreatives.com
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych
celów:
a) świadczenia zamówionych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6
ust.
1
lit.
f)
RODO);
d) dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e)
marketingowym
(podstawa:
art.
6
ust.
1
lit.
f)
RODO);
f)
analitycznym
(podstawa:
art.
6
ust.
1
lit.
f)
RODO);
g)
statystycznym
(podstawa:
art.
6
ust.
1
lit.
f)
RODO);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług
świadczonych przez Administratora ze względu na charakter tych usług.
4.
Podstawą
prawną
przetwarzania
danych
przez
Administratora
jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś
stroną;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w
szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez
Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w
razie
zaistnienia
wzajemnych
roszczeń);
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych
osobowych.

5. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym
w uzasadnionych przypadkach przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
a) operatorzy systemów informatycznych,
b) operatorzy systemów płatności,
c) operatorzy systemów e-mail marketingu,
d) firmy kurierskie i poczta polska,
e) kancelarie prawne,
f) firmy księgowe.

6. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy
(EOG)
ani
do
organizacji
międzynarodowych.
7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne,
dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; ani danych osobowych dotyczących
wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
8. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla
realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a także później do upływu okresu przedawnienia
ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia
obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku
udzielenia
zgody
marketingowej
do
czasu
jej
cofnięcia.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do Twoich danych osobowych,
b) sprostowania Twoich danych osobowych,
c) usunięcia Twoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
f) przenoszenia Twoich danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie informuję, że na zasadach określonych w art. 12 RODO Administrator Twoich
danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca, udziela informacji o
działaniach podjętych w związku z ewentualną realizacją przez Ciebie ww. uprawnień.
10. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie
zgody
masz
prawo
do
cofnięcia
zgody
w
dowolnym
momencie.
11. W przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o swój
usprawiedliwiony interes (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać do
wskazanych celów, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
12. Z praw wskazanych w pkt. 9 powyżej można skorzystać w szczególności drogą:
a)
mailową,
pisząc
na
adres:
info@warsawcreatives.com
b) pisemną, pisząc na adres: Warsaw Creatives spółka z o.o. spółka komandytowa ul. Puławska
111a
lok.25,
02-707
Warszawa.
13. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
14. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
15. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

