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Informacje dotyczące  
przetwarzania danych  
osobowych 
Administrator danych 

Agencja marketingowa Lizard z siedzibą w      
Zabrzu (41-800), ul. Wolności 311/1, NIP:      
6482647699., prowadząca serwis pod    
adresem: agencjalizard.pl. 

Dane kontaktowe Z administratorem danych można kontaktować     
się za pośrednictwem adresu email:     
dariuszjaszcz@gmail.com, lub pisemnie na    
następujący adres: 41-800 Zabrze, ul.     
Wolności 311/1, telefonicznie +48 518 292      
001. 



Cele przetwarzania  
oraz podstawa prawna   
przetwarzania 

Dane będą przetwarzane w celu: 

● kontaktów służbowych (uzasadniony   
interes) – (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

● zawarcia i wykonania umowy oraz     
świadczenia usług zgodnie z umową –      
podstawą prawną przetwarzania jest    
niezbędność przetwarzania danych do    
zawarcia i wykonywania umowy (art. 6      
ust. 1 lit. b) RODO) np. komentowania       
zamieszczonych tekstów na stronie    
saletalks.pl, 

● ewentualnie w celu dochodzenia    
roszczeń związanych z zawartą przez     
Pani/Panią umową / świadczonymi    
usługami – podstawą prawną    
przetwarzania danych jest niezbędność    
przetwarzania do realizacji prawnie    
uzasadnionego interesu administratora;   
uzasadnionym interesem administratora   
jest możliwość dochodzenia przez niego     
roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

● Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą      
być przetwarzane do celów    
analitycznych (pliki cookies),   
wykorzystuję również Google Analytics.    
Ponadto Twoje dane będą przetwarzane     
do celu realizacji usług strony     
saletalks.pl. Twoje dane mogą być także      
przetwarzane w celu dopasowania treści     



witryn internetowych saletalks.pl do    
Twoich zainteresowań, 

● Masz możliwość subskrybowania   
newslettera, poprzez podanie adresu    
e-mail i wyrażenie zgody na     
przetwarzanie twoich danych   
osobowych w celu przesyłania informacji     
edukacyjnych i marketingowych drogą    
elektroniczną. Poprzez newsletter   
edukuję oraz informuję o szkoleniach     
(na przykład nowościach, promocjach).    
Możesz w każdym czasie zrezygnować     
z subskrypcji newslettera klikając w link      
zawarty w otrzymanym newsletterze lub     
przesyłając wiadomość e-mail na adres     
Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. a)        
RODO – zgoda) oraz art. 10 ust. 1 i 2          
ustawy o świadczeniu usług drogą     
elektroniczną. 



Okres przez który   
dane będą  
przechowywane 

Pani/Pana dane osobowe będą    
przechowywane do momentu przedawnienia    
roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług       
lub do momentu wygaśnięcia obowiązku     
przechowywania danych wynikającego z    
przepisów prawa, w szczególności obowiązku     
przechowywania dokumentów księgowych   
dotyczących umowy. 

Dane będą przetwarzane w celach     
analitycznych do momentu wycofania przez     
Ciebie zgody na takie przetwarzanie. 

W odniesieniu do usług strony internetowej      
saletalks.pl Twoje dane będą przetwarzane     
przez okres, w którym usługi te będą       
świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich      
świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest     
dozwolone lub wymagane w świetle     
obowiązującego prawa np. przetwarzanie w     
celach statystycznych, rozliczeniowych lub w     
celu dochodzenia roszczeń. W takim     
przypadku dane będą przetwarzane jedynie     
przez okres niezbędny do realizacji tego typu       
celów. 

Odbiorcy danych Odbiorcy danych Pani/Pana dane mogą być      
przekazywane podmiotom przetwarzającym   
dane osobowe na zlecenie administratora     
m.in. dostawcom usług księgowych,    
dostawcom usług IT, podmiotom    
przetwarzającym dane w celu windykacji     
należności – przy czym takie podmioty      
przetwarzają dane na podstawie umowy z      
administratorem i wyłącznie zgodnie z     
poleceniami administratora. 



Przekazywanie 
danych poza EOG 

Pani/Pana dane osobowe nie będą     
przekazywane do odbiorców znajdujących się     
w państwach poza Europejskim Obszarem     
Gospodarczym. 

Prawa osoby, której   
dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do     
Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich      
sprostowania, usunięcia, ograniczenia   
przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą      
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych    
jest przesłanka prawnie uzasadnionego    
interesu administratora, przysługuje Pani/Panu    
prawo wniesienia sprzeciwu wobec    
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są       
przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania      
umowy / świadczenia usług – przysługuje      
Pani/Panu także prawo do przenoszenia     
danych osobowych, tj. do otrzymania od      
administratora Pani/Pana danych osobowych,    
w ustrukturyzowanym, powszechnie   
używanym formacie nadającym się do odczytu      
maszynowego. 

Może Pani/Pan przesłać te dane innemu      
administratorowi danych. Przysługuje   
Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do      
organu nadzorczego zajmującego się ochroną     
danych osobowych. W celu skorzystania z      
powyższych praw należy skontaktować się z      
administratorem danych. 



 

Informacja o  
dobrowolności 
podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z      
zawieraną umową / świadczonymi na jej      
podstawie usługami jest dobrowolne,– bez     
podania danych osobowych, nie jest możliwe      
zawarcie umowy / świadczenie usług. 


