
OBOWIĄZUJĄCA KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Obuwia Mistrz
Jacek Kamiński z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 22c, zwany dalej
Administratorem;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gromadzenia danych
osobowych związanych ze poprawnym wyświetlaniem strony oraz kontaktem
mailowym i nie będą udostępniane innym odbiorcom;

3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 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/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4. podanie danych kontaktowych jest niezbędne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi
drogą mailową bądź telefoniczną;

5. w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie nawiązanie kontaktu
mailowego/telefonicznego;

6. posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu;
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