Informacja
dotycząca przetwarzania danych osobowych Subskrybentów newslettera OSORNO Krzysztof Czeczot, udzielana w trybie
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)

W związku z wyrażeniem przez Panią / Pana (dalej jako „Subskrybent”, „Ty”) zgody na wykorzystanie przez OSORNO
Krzysztof Czeczot (dalej „OSORNO”, „My”) Twoich danych osobowych w postaci adresu email w celach marketingowych, w
tym obejmujących przesyłanie za pośrednictwem email informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) dotyczących
produktów i usług OSORNO, w tym ich wysyłanie w formie newslettera, w związku z pozyskaniem przez OSORNO Twoich
danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 GDPR, niniejszym informujemy, że:
Administrator Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
OSORNO Krzysztof Czeczot
ul. Jana Pawła Woronicza 33b lok. 156
02-640 Warszawa
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w każdej chwili możesz skontaktować się z
nami pod adresem:
OSORNO Krzysztof Czeczot
ul. Jana Pawła Woronicza 33b lok. 156
02-640 Warszawa
Możesz też wysłać email na adres kontakt@bibliaaudio.pl lub zadzwonić na numer telefonu 502643202.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe w postaci Twojego adresu email przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu i w
zakresie wynikającym z treści udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), tj. w celach marketingowych, w tym
obejmujących przesyłanie za pośrednictwem email informacji marketingowych (w tym informacji handlowych) dotyczących
produktów i usług OSORNO, w tym ich wysyłanie w formie newslettera, na co zgodziłeś się podając nam swój adres email.
Poza tym podane przez Ciebie dane osobowe w postaci Twojego adresu email przetwarzać będziemy, ponieważ jest to
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSORNO (art. 6 ust.
1 lit. f) RODO). Na tej podstawie Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas wówczas, gdy jest to usprawiedliwione
naszymi potrzebami, którymi są:
➢

kontaktowanie się z Tobą w sprawach związanych z udzieloną przez Ciebie zgodą na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje wątpliwości i pytania;

➢

ustalanie i dochodzenie roszczeń oraz obrona przez roszczeniami związanymi z udzieloną przez Ciebie zgodą na
przetwarzanie danych osobowych.
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Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do tego, abyśmy mogli wysyłać do
Ciebie emailem informacje marketingowe (w tym informacje handlowe) dotyczące naszych produktów i usług, w tym także w
formie newslettera.

Odbiorcy Twoich danych osobowych
Aby zrealizować wskazane powyżej cele, Twoje dane osobowe w postaci Twojego adresu email, mogą być przez nas
udostępniane następującym podmiotom:
➢

podmiotom, z pomocy i usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności, tj. podmiotom
zaangażowanym w prowadzenie na naszą rzecz działań marketingowych i przygotowanie oraz wysyłkę newsletterów, w
tym agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, pracownikom i współpracownikom OSORNO, a także podmiotom
świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów;

➢

organom administracji publicznej i innym publicznym podmiotom, jeśli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy
prawa, w zakresie i w celach z tych przepisów wynikających.

Okres, przez który przechowujemy Twoje dane osobowe
Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu wynikającym z treści zgody przetwarzane będą
przez nas, dopóki nie wycofasz zgody.
Po cofnięciu przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez OSORNO przetwarzać będziemy do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, nie dłużej jednak niż do
czasu upływu okres ogólnego terminu przedawnienia roszczeń, czyli przez 10 lat, liczonych od czasu cofnięcia przez Ciebie
zgody na przetwarzane danych osobowych.

Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych
Gwarantujemy Tobie przestrzeganie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO. Możesz żądać od nas dostępu do Twoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Poza tym przysługuje Tobie prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, prawo zażądania ich przeniesienia, a także prawo
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. W odniesieniu do Twoich danych
osobowych decyzje nie będą jednak podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO.
Przede wszystkim przysługuje Tobie prawo do uzyskania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przez nas
przetwarzane, a jeśli tak, masz prawo żądania od nas dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii.
W przypadku, gdyby Twoje dane osobowe okazały się nieprawidłowe, masz prawo do żądania od nas ich niezwłocznego
sprostowania. Możesz także żądać od nas uzupełnienia danych niekompletnych.
Ponadto, w zakresie wynikającym z przepisów RODO (art. 17 RODO), masz prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia
Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”).
Masz również prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to przysługuje Tobie w
następujących przypadkach:
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➢

gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – wówczas możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania
Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

➢

gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu przez nas Twoich
danych – wówczas możesz żądać w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

➢

gdy nie będziemy już potrzebowali przetwarzać Twoich danych osobowych do naszych celów, ale będą one potrzebne
Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

➢

gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – wówczas możesz żądać od nas ograniczenia
przetwarzania Twoich danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie OSORNO są nadrzędne
wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W odniesieniu do tych Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, gdy ich
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, możesz żądać od nas przeniesienia Twoich danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ze względu na Twoją szczególną sytuację przysługuje Tobie prawo do wniesienia w dowolnej chwili sprzeciwu wobec
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść, gdy przetwarzanie przez nas Twoich danych
osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub osobę
trzecią, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś. W razie wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych
danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i
wolności, lub gdy Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Przysługuje Tobie prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich
danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
Swoją zgodę możesz w każdej chwili w prosty sposób cofnąć klikając na link, który każdorazowo zamieszczany będzie w treści
emaila wysłanego do Ciebie na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Zawsze możesz również wysłać do nas w tej sprawie
maila na adres kontakt@bibliaaudio.pl lub skontaktować się z nami pisemnie pod adresem:
OSORNO Krzysztof Czeczot
ul. Jana Pawła Woronicza 33b lok. 156
02-640 Warszawa

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
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