INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator i dane kontaktowe Administratora
Administratorem danych osobowych jest 2K Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pomiechowska 28A, 04-694, adres do
korespondencji: 2K Sp. z o.o., ul. Pomiechowska 28A, 04-694 Warszawa.
Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@zdjeciaslubne.com.pl lub pisemnie na
wyżej wskazany adres do korespondencji.
2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
1) umożliwienia Pani/Panu kontaktu z Administratorem za pośrednictwem strony WWW i umieszczonego na niej
formularza kontaktowego a także w związku z przekazaniem przez Panią/Pana swoich danych kontaktowych w inny
sposób (np. wręczenie wizytówki na spotkaniu);
2) wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3) realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją umowy – na podstawie art. 6
ust. 1 lit c) RODO;
4) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub
praw Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony
interes prawny);
3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana nie są podejmowane w sposób
zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
4. Informacja o wymogu podania danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania jednak danych osobowych może jednak –
w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwi zawarcie umowy z Administratorem lub może
uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.
5. Okres przechowywania danych.
Administrator dokłada wszelkich starań aby Pani/Pana dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak
jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Pani/Pana dane
osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w
celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji umowy i okres przedawnienia
roszczeń.
6. Przekazywanie danych.
1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych
na podstawie przepisów prawa.
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, np. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z
Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
7. Pani/Pana prawa.
1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania
do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim

marketingiem.
4) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy współpracy lub
przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi danych.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w
Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub korzystając ze wskazanych wyżej
danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

