Kto jest administratorem Twoich danych?
Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Jak się możesz z nami skontaktować?
listownie: Plichtów 21; gmina Nowosolna 92-701 Łódź
e-mailem na adres: info@ckie.pl
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – panem Piotrem Topolskim,
możesz skontaktować się:
listownie: Plichtów 21; gmina Nowosolna 92-701 Łódź
lub e-mailem na adres: info@ckie.pl
Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych
osobowych.
Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z
wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?
1. w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i
analitycznych,
2. odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane poprzez umieszczony
formularz
3. korzystania ze sklepu
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Jednak bez ich podania nie będziesz mógł otrzymać
np. odpowiedzi na zadanie pytanie.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1. Art. 6 ust. 1 oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego
marketingu, w tym doskonalenie naszych materiałów
marketingowych poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z ich

treściami i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz
dopasowywanie prezentowanych treści do Twoich zainteresowań.
2. Art. 6 ust. 1 lit. A RODO Zgodę tę możesz w każdym czasie odwołać
listownie: Plichtów 21; gmina Nowosolna 92-701 Łódź lub e-mailem
na adres: info@ckie.pl. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na
legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Komu możemy przekazywać Twoje dane?
1. Dostawcom narzędzi do wysyłki informacji marketingowych poprzez
e-mail oraz automatyzacji marketingu.
2. Podmiotom dostarczającym oprogramowanie dla nas.
3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych
osobowych dla nas.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Do chwili kiedy wyrazisz swój sprzeciw albo do czasu odwołania przez
Ciebie zgody. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich
przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje
dane:
1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie
musisz uzasadniać;
2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki
sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przeczytasz
w Polityce prywatności

