WWW.WYDAWNICTWO-ALUNA.PL

© Wydawnictwo ALUNA

Zasady ochrony danych osobowych
_________________
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aluna Anna Łuczyńska, ul. Z.M.
Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-Jeziorna;
2. Kontakt z p. o. Inspektora Ochrony Danych — Bartosz Guterman, e-mail:
prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl, adres do korespondencji: ul. Z.M. Przesmyckiego 29,
05-510 Konstancin-Jeziorna;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy, w celach
marketingowych, w celu przedstawienia ofert handlowych Administratora oraz aby wypełnić
obowiązek prawny Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania
usługi (np. Prenumeraty);
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie
Państwa danych osobowych w celach marketingowych oraz w celu przedstawienia ofert
handlowych lub przez okres trwania umowy, a po jego upływnie na czas niezbędny do realizacji
nałożonych na Administratora obowiązków prawnych lub związanych z realizacją umowy;
7. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Pani/Pan posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
uniemożliwi realizowanie przez Administratora danych konkretnych usług, dla których te dane
osobowe miały być zebrane;
10. Pani/Pana dane mogę być profilowane indywidulanie, w oparciu o przekazane przez
Panią/Pana dane w celu indywidualnego dopasowania ofert i usług Administratora;
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma
Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
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nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, wysyłając wiadomość
e-mailową na adres: rodo@wydawnictwo-aluna.pl lub listownie na adres Administratora Danych,
ul. Z.M. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-Jeziorna.
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