Szanowny Użytkowniku
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE 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 lub RODO) chcemy przekazać Ci
kilka informacji: Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz
bezpieczeństwie Twoich danych osobowych oraz informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a
także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO
praw. Chcemy również dostarczać Ci jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.
Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii dermaArt Kamila
Łabiak Sp.k., z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Świętego Wojciecha 16, 75-666 Koszalin, nr KRS
0000588200, nr NIP 6692526045, dalej zwana Administratorem.
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na
adres: ul. Świętego Wojciecha 16, 75-666 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem:
klinika@dermaart.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia
stosownych zgód w celach marketingowych oraz realizacji usług (zamówień). Treści marketingowe
będą dostarczane w formie wiadomości e-mail, telefonicznie bądź listownie. Postanowiliśmy
upewnić się, że na naszej liście znajdują się tylko te osoby, które nadal chcą czytać od nas
wiadomości. Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Ci najbardziej korzystnej i
dopasowanej do Twoich preferencji oferty oraz dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać
nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa
usług, a tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas drogą mailową, telefonicznie bądź listownie zaproszeń na
szkolenia/pokazy/warsztaty oraz informacji o aktualnych ofertach promocyjnych, marketingowych,
handlowych i wydarzeniach – odpisz nam „NIE WYRAŻAM ZGODY”.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów lub w celu marketingu
bezpośredniego dotyczącego produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych
zgód, zgodnie z Rozporządzeniem 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)
Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania
łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Masz
prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich
przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody wycofania udzielonej zgody w każdym

momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania
przed jej wycofaniem.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
za pomocą formularza dostępnego pod adresem:
https://www.dermaart.pl/kontakt.html
Z podziękowaniem za możliwość dotychczasowej współpracy,
Zespół dermaArt

