KLAUZULA INFORMACYJNA – KLIENCI
Administratorem danych osobowych
jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa
74/1, 01-458 Warszawa, tel. (22) 253 28
18; e-mail: kontakt@lex-artist.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w
celu:
•
zawarcia oraz realizacji umowy o
współpracę na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) (wykonanie umowy) i f) RODO
(prawnie uzasadnionego interesu
Administratora – komunikacji z
osobami kontaktowymi w zakresie
realizacji umowy)
•
dochodzenia / obrony przed
roszczeniami, prowadzenia działań o
charakterze windykacyjnym na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie
uzasadniony interes – dochodzenie /
obrona przed roszczeniami,
prowadzenie działań o charakterze
windykacyjnym)
•
marketingu bezpośredniego (wysyłanie
informacji handlowych) na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony
interes – promowanie towarów i usług
oferowanych przez Administratora
danych)

Odbiorcami danych osobowych są
podmioty świadczące usługi hostingu,
serwisu IT, obsługę księgową, a także
podmioty upoważnione do odbioru
danych na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz
niezbędne do realizacji celów
wskazanych powyżej.

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Lex Artist Sp.
z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@lex-artist.pl

Dane osobowe są przechowywane w następujący
sposób:
•
okres realizacji umowy o współpracę– w
przypadku przetwarzania danych w celu
zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
•
do momentu rozstrzygnięcia sporu /
rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych
terminów przedawnienia roszczeń – w
przypadku przetwarzania danych w celu
dochodzenia / obrony przed roszczeniami,
prowadzenia działań o charakterze
windykacyjnym;
•
do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w
przypadku przetwarzania danych osobowych
na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
•
po okresach wskazanych powyżej przez czas, w
którym przepisy prawa nakazują przechowanie
danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych
przysługują następujące prawa: prawo dostępu do
treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo
do usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.

