
Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  Dekor 
Studio informuje, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dekor Studio z siedzibą w Krakowie przy ul. Praskiej 28,
lok nr.1,  NIP: 944-14-53-586 REGON: tel. +48 12 266-83-10 e-mail: dekorstudiom@gmail.com

2. Ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: 

dekorstudiom@gmail.com

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i/lub realizacji umowy sprzedaży, w tym 

związanych z jej zawarciem roszczeń, realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, przepisów 

podatkowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.,

4.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

5.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

6.  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia i/lub realizacji umowy.

8.  Podane dane będą udostępniane innym odbiorcom na podstawie umów powierzenia danych osobowych – 

Firmom Spedycyjnym, np: DHL Parcel, Fedex, Poczta Polska. Podane dane będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na 

administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
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