Nie martw się Twoje dane będą bezpieczne i przetwarzane jedynie w granicy prawa. Administratorem
danych w rozumieniu przepisów 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”) będzie
Stand-up Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stand-up Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.
Jaktorowska 2/61, 01-202, NIP 951 231 94 07, z którą możliwy jest kontakt poprzez adres e-mailowy:
kontakt@standuppolska.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu email:
kontakt@standuppolska.pl
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za
pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. (f) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za
pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
5. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Masz prawo do wniesienia skargi, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu
nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania odpowiedzi na zadane za
pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.
10. Twoje dane nie będą wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym
profilowania.

