Zgoda na przetwarzanie danych – newsletter:
Klikając i zapisując się do newslettera effectiveme zgadzasz się na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Wykorzystamy informacje podane
w tym formularzu, aby przesyłać Ci oferty specjalne, wyprzedaże i nowości. Możesz zmienić
zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem aszpyt@effectiveme.pl

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Anny
Szpyt
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) (dalej: RODO), przekazujemy poniżej podstawowe informacje dotyczące
zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Szpyt, prowadząca

działalność gospodarczą pod firmą Anna Szpyt, ul. Piłsudskiego 29, 37-600 Lubaczów (dalej
jako „Administrator”), kontakt: e-mail: aszpyt@effectiveme.pl.
2.

Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą

elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) polegającej na przesyłaniu newslettera przez
Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3.

Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich

odbiorcami będą podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa
oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora,
z którymi Administrator zawarł odpowiednią umowę o powierzenie przetwarzania danych (w
szczególności firmy świadczące usługi z zakresu hostingu).
4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

lub do instytucji międzynarodowych.
6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przy użyciu narzędzi do

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

7.

Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b) żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
8.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych

narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże

konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości świadczenia usługi newslettera.

