Informacja o danych osobowych – RODO
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Hyra prowadzący jednoosobową działalnośd pod
firmą MICHAŁ HYRA – Studio Porządku, zarejestrowaną pod adresem ul. M. Jasnorzewskiej 5a, 31-409
Kraków, posiadającym NIP 6783090642, REGON 122621093, nr kontaktowy: +48 600633443, adres mailowy:
biuro@studioporzadku.pl.
2. Twoje dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO), Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w jednym lub
kilku z poniższych celów:
a) Komunikacji z osobami korzystającymi z usług świadczonych przez firmę Michał Hyra – Studio
Porządku
b) Komunikacji z użytkownikami serwisu społecznościowego Facebook lub intencją zawarcia bądź
wykonywaniem już zawartej umowy
c) Komunikacji z osobami wysyłającymi zapytania z wykorzystaniem formularza bądź na skrzynkę
elektroniczną lub telefonicznie
d) Udzielania dodatkowych informacji o usługach Administratora w przypadku wyrażenia zgody na
wysyłanie takich informacji
e) Analizy możliwości zawarcia umowy, oceny ryzyka związanego z jej zawarciem lub wykonaniem;
f) Przestrzegania przez Administratora przepisów prawa
g) Prowadzenia dokumentacji rachunkowej
h) Prowadzenia dokumentacji kadrowej
i) W celu dochodzenia roszczeo i obrony przed roszczeniami w związku ze stosunkami prawnymi
łączącymi Ciebie z Administratorem Danych Osobowych.
3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi (realizując cel
przetwarzania opisany w pkt. 3, ppkt 1) i 2 lub do czasu, do którego będziesz zainteresowany
otrzymywaniem dodatkowych informacji o usługach Administratora (realizując cel przetwarzania danych
opisany w pkt. 3, ppkt 3). W pozostałym zakresie Twoje dane przetwarzane będą przez czas, w którym
przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeo,
do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
4. W zakresie realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez Prawo podanie danych jest koniecznie
w zakresie opisanym przez przepis nakładający obowiązek. Podanie danych może byd również w pewnych
przypadkach dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, w którym dane te są potrzebne (np. w celu obsługi
zapytao kierowanych drogą mailową lub realizacji umowy).
5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Masz prawo sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją, wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania.
6. W celu ułatwienia Ci skorzystania z przysługujących uprawnieo zachęcamy do kontaktu z nami pod nr
kontaktowy: +48 600633443, adres mailowy: biuro@studioporzadku.pl.
7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
8. Administrator danych może wykorzystywad Twoje dane do profilowania.
9. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony prywatności
osób, których dane przetwarza przede wszystkim poprzez stosowanie wysokiej jakości zabezpieczeo
technicznych chroniących te dane przed dostępem osób trzecich.
10. Administrator danych, z wyjątkiem przypadków określonych w odpowiednich przepisach prawa,
zobowiązany jest nie udostępniad Twoich danych osobom trzecim.

