KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), informujemy:
⦁

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KINNA PRODUCTION Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Nowe przy ul. Nowy Świat 39, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344079, posiadająca numer NIP: 9571030720

⦁

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Nowy Świat 39, Nowe lub za
pośrednictwem e- mail na adres rodo@kinna.pl.

⦁

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub do
podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

⦁

Jeżeli zajdzie potrzeba Pana/Pani dane będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes
administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes obejmuje
w szczególności dochodzenie roszczeń, marketing własnych produktów, ustalenie danych adresu
elektronicznego tj. nr IP i rodzaj urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisem.

⦁

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez okres:
a. niezbędny do realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
b. niezbędny do skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzenia korespondencji.

⦁

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w zakresie współpracy księgowej, kadrowej,
prawnej i IT.

⦁

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia,
przetwarzania, sprzeciwu., usunięcia , jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte
dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń.

⦁

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

⦁

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

⦁

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany z podejmowaniem
decyzji w tym profilowaniu.
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