Polityka prywatności
Dbam o poszanowanie prywatności osób, które odwiedzają moją stronę, dlatego jedyne pliki cookies, jakie wykorzystuję, to:
•
•
•

plik służący do poinformowania Cię o tym, że zamieściłem politykę prywatności i zapamiętania Twojej decyzji
pliki statystyczne umożliwiające zbieranie przeze mnie informacji na temat sposobu korzystania ze strony
pliki funkcjonalne umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji podczas korzystania ze strony (na przykład
ustawienie trybu ciemnego)

Jakie dane są zbierane?
Strona służy do prezentowania zakresu świadczonych usług, i do umożliwienia Ci kontaktu ze mną.
W jaki sposób dane są wykorzystywane?
Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. Jeżeli postanowisz
korzystać z moich usług, dane będą przetwarzane w związku z ich realizacją.
Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)
Serwis wykorzystuje ciasteczka „cookies”, o których więcej znajdziesz w zakładce Polityka cookies.
Zmiany polityki prywatności
Zastrzegam sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
Dane osobowe
• Administratorem Twoich danych osobowych jest e-Korpi Michał Piórkowski, adres email: biuro@e-korpi.pl
• Twoje dane będą przetwarzane jedynie w celu kontaktu, złożenia oferty, przyjęcia, potwierdzenia oraz realizacji usług.
• Twoje dane przetwarzane w związku z realizacją usług będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (co
stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia
świadczenia usług lub odwołania zgody. Zgodę możesz odwołać w dowolnym czasie wysyłając odpowiednią informację na
adres rodo@e-korpi.pl
• Dane przetwarzane w celu kontaktu, odpowiedzi na pytania, złożenia oferty będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie
wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań
biznesowych (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane będą przetwarzane do czasu
zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Ciebie
ostatniej wiadomości.
• Dane przetwarzane w związku z korzystaniem przez Ciebie z pozostałych usług będą przetwarzane na podstawie zawartej
pomiędzy Tobą a e-Korpi Michał Piórkowski umowy (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO). Dane związane z rozliczeniami, w tym umowa i formularz zamówienia będą przetwarzane przez okres 5 lat
kalendarzowych od momentu zakończenia świadczenia usługi ze względu na wymagania przepisów podatkowych.
• Dane związane ze zrealizowanym zleceniem będą przetwarzane przez okres do 6 lat kalendarzowych od momentu zakończenia
świadczenia usługi ze względu ochronę przed ewentualnymi roszczeniami lub windykację należności.
• Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do biurach
rachunkowego, firmy świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty oraz podmiotu świadczącego usługi
windykacyjne, a także w celu należytego świadczenia usług, podmiotom świadczącym usługi, szkoleniowe oraz doradcze w
zakresie ochrony danych osobowych.
• Przysługuje Ci prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia
danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano
inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem moi, czyli Administratora Danych Osobowych. W
celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail wskazany na stronie
https://e-korpi.pl
• W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych przeze mnie do organu nadzorczego ochrony
danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).
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