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Obowiązek informacyjny.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, firma Twój
Fryzjer, ul. Borowikowa 19, 81-080 Gdynia, telefon +48 601-099-177, e-mail: twojfryzjer@twojfryzjer.com.pl jako
administrator danych osobowych gromadzi dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, dane
teleadresowe oraz ogólnodostępne dane rejestrowe (KRS, CEIDG).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Twój Fryzjer, ul. Borowikowa 19, 81-080 Gdynia,
telefon +48 601-099-177, e-mail: twojfryzjer@twojfryzjer.com.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 realizacji kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
 wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i
przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania
reklamacji).
 weryfikacji wiarygodności płatniczej.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być firmy kurierskie/transportowe, partnerzy handlowi administratora w
zakresie niezbędnym do realizacji zamówień, firma zapewniająca wsparcie księgowe.
4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę
trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia
danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firma Twój Fryzjer, ul. Borowikowa 19, 81-080 Gdynia, moich danych
osobowych - jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, dane teleadresowe oraz ogólnodostępne dane rejestrowe
(KRS, CEIDG) w celu realizacji kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora za pośrednictwem
następujących środków komunikacji: telefon, sms, email.
Oświadczam, że mam świadomość, że podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne i mogą zostać wycofane w każdej chwili.
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