Klauzula informacyjna –
Newsletterowa
Kim jesteśmy i jak możesz się z nami skontaktować:
Agencja marketingowa Lizard z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Wolności
311/1, NIP: 6482647699., prowadząca serwis pod adresem:
agencjalizard.pl. 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.
Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia

sprzeciwu

co

do

przetwarzania

Twoich

danych

osobowych.
Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z
wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
Marketingowym i handlowym, polegającym na wysyłaniu do Ciebie
informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail oraz analizie, czy
czytasz wysyłane przez nas wiadomości marketingowe oraz które treści
interesują Cię najbardziej.
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne, ale bez podania Twoich danych nie będziemy mogli
wysyłać do Ciebie wiadomości marketingowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
1. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
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 (RODO).
2. Jeżeli

wyrazisz

zgodę

na

otrzymywanie

komunikatów

marketingowych na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie
także art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. oświadczeniu usług drogą
elektroniczną

i art.

172 ustawy

z

16.07.2004 r. – Prawo

telekomunikacyjne.
Jaki jest nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych?
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszego
marketingu, w tym analizowanie, czy czytasz wysyłane przez nas
wiadomości marketingowe oraz które treści interesują Cię najbardziej.
Komu przekażemy Twoje dane?
1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) portalu
oraz danych osobowych dla nas,
2. dostawcom narzędzi marketingowych (w tym analitycznych),
3. dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Dane osobowe są przechowywane przez okres prenumeraty newslettera.
Czy administrator planuje przekazywać Twoich danych osobowych
odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
Nie.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich
przetwarzaniu?
Tak. Możesz to zrobić, a gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby
marketingu bezpośredniego, wtedy takiego sprzeciwu nie musisz
uzasadniać.
Czy będziesz podlegać decyzji opierającej się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu?
Tak. Dane będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego,
sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów
kierowanych przez Administratora do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz
w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na
udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

