INFORMACJA OD ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH KLIENTÓW MAGIC STUDIO MARCIN TRELA
1. WPROWADZENIE
W świetle nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych Magic Studio jest administratorem Państwa danych osobowych w przypadku zawarcia umowy z podaniem danych osobowych zamawiającego. Oznacza
to, iż wszelkie Państwa dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy winny być przez nas wykorzystane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Magic Studio Marcin Trela z siedzibą w Dębicy, ul. Bławatowa
14, 39-200 Dębica REGON: 364358870, NIP: 8722084565
3. JAKIE DANE OSOBOWE KLIENTÓW POSIADA MAGIC STUDIO?
Zawierając z Państwem umowę wymagamy podania imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych) albo
danych Państwa przedsiębiorstwa oraz miejsca zamieszkania albo miejsca, gdzie znajduje się siedziba Państwa
firmy jak również numeru NIP. Do pożądanych przez nas informacji należą także dane osobowe przedstawicieli
przedsiębiorstwa, czyli osób fizycznych, które uczestniczą w negocjacjach oraz zawieraniu i wykonaniu umowy.
W razie płatności za usługi przelewem bankowym będziemy również w posiadaniu numeru konta bankowego
oraz innych danych podanych w przelewie.
4. W JAKI SPOSÓB MAGIC STUDIO POZYSKUJE I GROMADZI PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe przetwarzane przez Magic Studio pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa podczas zawierania
umowy oraz wymiany informacji w pocztą elektroniczną.
5. W JAKIM CELU MAGIC STUDIO WYKORZYSTUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania Magic Studio
wykorzystuje w następujących celach:
a)zawarcia i wykonania łączącej nas z Państwem umowy - przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu
(podstawa prawna: wykonanie umowy, art. 6. ust. 1. lit. b) RODO);
b) wykonania ciążących na Magic Studio obowiązków prawnych, np. wystawienie i przechowywanie faktur
oraz dokumentów księgowych – przez okres w którym wykonujemy obowiązki prawne oraz przez okres, w którym
przepisy nakazują nam przechowywać określone dane, np. podatkowe (podstawa prawna: wykonanie obowiązku
prawnego, art. 6. ust. 1. lit. c) lub okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Magic Studio, art. 6. ust. 1 lit. f) RODO);
6. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Magic Studio będzie przechowywał Państwa dane osobowe tak długo jak długo wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa albo przez okres, w którym niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w tym dokumencie. Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe i kopie dokumentów zawierających te
dane zostaną usunięte z wszelkich urządzeń elektronicznych, natomiast kopie papierowe zostaną zniszczone.
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7. KOMU ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Magic Studio nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że:
• podwykonawcy wspierający nas w wykonaniu oferowanych przez nas usług i produktów;
• podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz inne podmioty działające na nasze zlecenie
8. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Magic Studio.
W tym celu:
• stosujemy szyfrowanie SSL na stronie firmowej marcintrela.pl;
• zabezpieczamy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji,
9. W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI OSOBOWYMI?
W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa
zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
10. W JAKI SPOSÓB SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE MAGIC STUDIO?
W celu uzyskania szerszych informacji w zakresie sposobu przetwarzania i korzystania z danych osobowych
przez Magic Studio zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.marcintrela.pl oraz do kontaktu za
pośrednictwem poczty elektronicznej info@marcintrela.pl.
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