Polityka Prywatności ATUT-ZM PLACE ZABAW
Użyte w niniejszej Polityce Prywatności określenie „Użytkownik” oznacza osobę fizyczną,
która w ramach korzystania z formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonu,
podała lub zamierza podać Administratorowi swoje dane osobowe.
I. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest ATUT-ZM PLACE ZABAW Zbigniew Mazur z
siedzibą w Kazuniu Nowym, 05-152 Czosnów. Adres e-mail: biuro@atut-placezabaw.com.pl.
II. Podstawa przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona
zgodna na ich przetwarzanie, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego na
stronie internetowej, wysłanie e-maila z danymi, podanie danych telefonicznie.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z
akceptacją Polityki Prywatności.
III. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych
1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email,
numer telefonu, w szczególnych przypadkach numer PESEL.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie dla celów handlowych –
przedstawienia oferty handlowej, zawarcia i realizacji umowy.
IV. Prawa Użytkownika
1. Prawo do cofnięcie zgody – w zakresie określonym w RODO Użytkownikowi przysługuje
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
2. Prawo do sprzeciwu i skargi – w przypadkach określonych w RODO Użytkownikowi
przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także
prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych .
3. Prawo do dostępu – Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo dostępu
do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych
w sposób zautomatyzowany do ich przeniesienia na rzecz innego Administratora, a także
otrzymania ich kopii.
4. Prawo do bycia zapomnianym – w przypadkach określonych w RODO Użytkownikowi
przysługuje prawo do żądania usunięcia przez Administratora jego danych osobowych lub
ograniczenia ich przetwarzania.
V. Odbiorcy danych
1. Odbiorcami danych mogą być następujące osoby i podmioty:
- pracownicy zatrudnieni w firmie,
- firmy współpracujące w celu świadczenia usług i realizacji zawartych umów,
- firmy świadczącym usługi księgowo-finansowe,
- firmy świadczące usługi prawne i windykacyjne,
- nabywcy wierzytelności,
- biura informacji gospodarczej.
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celach przedstawienia oferty handlowej
przechowywane będą maksymalnie przez okres 2 lat. W przypadku danych przetwarzanych w

zakresie zawartych, umów dane będą przechowywane do czasu realizacji postanowień
wynikających z umowy oraz w okresie powstania ewentualnych roszczeń.
VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
1. Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem procesu zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika są tratowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
nieuprawnionych, w tym innych Użytkowników.
IX. Prawo wniesienia skargi
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna,
iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

