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Eliza Orzechowska

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH

Szanowni Pan� stwo,
informujemy, z(e zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso� b fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Administratorem Danych Osobowych, wykorzystywanych podczas korzystania 
z usług salonu jest: Salon Urody i Odnowy Biologicznej Daphne Eliza Orzechowska, 

ul. Ludwika Węgierskiego 4, 30-213 Kraków

1. Pan� stwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania usługi  w Salonie
Urody i  Odnowy Biologicznej Daphne Eliza Orzechowska oraz dokonania zakupo� w w sklepie
internetowym prowadzonym przez nasz salon.  W sprawie sposobu przetwarzania danych
osobowych moz(esz skontaktowac� się z Administratorem listownie na adres: Salon Urody
i Odnowy Biologicznej Daphne Eliza Orzechowska, ul. Ludwika Węgierskiego 4, 30-213
Krako� w lub pisząc na e-mail: salon@daphne.pl.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu i wykonania usługi
lub przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomos�c�  elektroniczną. Podstawę prawną przetwarzania
stanowi  realizacja  celo� w  wynikających  z  uzasadnionych  intereso� w  realizowanych  przez
administratora na mocy art.6, lit c RODO.

3. Pan� stwa dane osobowe będą przechowywane 3 lata od ostatniej wizyty lub do czasu
przedawnienia roszczen�  na podstawie przepiso� w Kodeksu Cywilnego.

4. Pan� stwa  dane  osobowe  mogą  byc�  przetwarzane  przez  podmioty  zewnętrzne  dostarczające  i
wspierające systemy teleinformatyczne Administratora,  s�wiadczące usługi  związane z biez(ącą
działalnos�cią  Administratora,  w tym  w celu  umawiania  wizyt  –  na  mocy  stosownych  umo� w
powierzenia  przetwarzania  danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww.
podmioty  adekwatnych  s�rodko� w  technicznych  i  organizacyjnych  zapewniających  ochronę
danych

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do pan� stw trzecich oraz poza obszar EOG lub
organizacji międzynarodowych. 

6. Pan� stwa  dane  osobowe  mogą  byc�  przetwarzane  w sposo� b  zautomatyzowany,  w tym
ro� wniez(  w formie profilowania.

7. W  związku  z  przetwarzaniem  Pan� stwa  danych  osobowych,  przysługują  Pan� stwu
następujące prawa:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, z(e przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy Ogo� lnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
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