
Informacje o zarządzaniu danymi osobowymi

Zarządzamy i przetwarzamy dane osobowe w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Nowe rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie ochrony danych i prywatności (rozporządzenie UE 2016/679) wprowadziło 
dalsze wymogi w tym zakresie. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób ARTLEQUIN spełnia te wymagania. W razie 
pytań prosimy kierować je na adres do@artlequin.pl   

Kto zarządza moimi danymi osobowymi?

Administratorem danych osobowych jest  Artlequin Marzena Rachwał-Brzezina z siedzibą przy ulicy Cyprysowej 24K,    55-093 
Kiełczów, wpisana do rejestru działalności gospodarczej, będąca płatnikiem podatku VAT( NIP: 898-155-52-55). Pod tym adresem 
korespondencyjnym oraz przez  e-mail do@artlequin.pl   można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za właściwe zarządzanie 
danymi osobowymi. 

Każda właściwa umowa wymaga danych osobowych. Używamy danych osobowych do zawarcia umowy kupna i dostarczenia 
przedmiotu umowy, który w naszym przypadku oznacza dostarczenie mebli i / lub akcesoriów, które zamawiane są poprzez naszą 
stronę. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

Możesz wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, w całości lub w części, pisząc na 
adres do@artlequin.pl lub na adres korespondencyjny firmy Artlequin.

Które podmioty mają dostęp do moich danych?

Oprócz upoważnionego personelu Artlequin, który zapewnia obsługę księgową lub dostarczanie zamówionych produktów pod 
wskazany adres, może to być usługodawca będący stroną trzecią (np. Przewoźnik, dostawca usług IT). Zawarliśmy z nimi właściwe 
umowy, aby chronić Twoje dane osobowe.

 Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak dopuszcza to aktualnie obowiązujące prawo. W każdej chwili możesz skontaktować się z 
upoważnioną osobą (wszystkie kontakty wymienione w punktach 1 i 2) i poprosić o informacje, usunięcie lub korektę Swoich danych. 
Twoje prawo dotyczy również ograniczeń przetwarzania, sprzeciwu wobec profilowania i automatycznego podejmowania decyzji oraz 
przenoszenia danych. Aby skorzystać ze Swoich praw wystarczy wiadomość na adres do@artlequin.pl a Twoje uwagi zostaną 
wprowadzone.

 Czy strona internetowa www.artlequin-forma.pl  korzysta z plików cookie?

Podobnie jak większość stron internetowych, używamy również plików cookie na stronie www.artlequin-forma.pl 

Pod względem trwałości można je podzielić na krótkoterminowe, tak zwane "pliki cookie sesji", które są przechowywane w 
przeglądarce tylko do momentu zamknięcia, oraz długoterminowe, trwałe pliki cookie, które pozostają na komputerze dłużej (w 
zależności od ustawień plików cookie i przeglądarki) jeśli nie usuniesz ich wcześniej osobiście.

Jak mogę odmówić używania plików cookie?

Podczas pierwszej wizyty na stronie www.artlequin-forma.pl pojawia się, poprzez wyskakujące okienko, informujące o używaniu 
plików cookie. Możesz zabezpieczyć się przed przechowywaniem plików cookie na Twoim komputerze przez odpowiednie ustawienie 
przeglądarki internetowej na której pracujesz. Szczegółowe informacje na temat przeglądarki Chrome, Firefox, Internet Explorer, 
Androida i innych można zawsze znaleźć w ustawieniach lub pomocy technicznej.
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