
Rodo 
 Administratorem Państwa danych osobowych jest Studio Urody „Czar Piękna” Grażyna Michalska , 

grabiszyńska 90a 53-437 Wrocław,  zwana dalej Administratorem. 

 Państwa dane zbieramy w celu i przez czas niezbędny do komunikacji z Państwem, w tym udzielenia 

odpowiedzi na pytanie przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość  e-mail lub inną drogą 

elektroniczną oraz w celach kontaktowych przy wykonywaniu zabiegów fryzjersko – kosmetycznych.  

 Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z 

Państwem. 

 Mogą być też przetwarzane w celu realizacji umowy, jeśli to było przedmiotem zapytania. Dane będą 

przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być 

przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu 

dochodzenia należnych roszczeń i obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego – 

do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu oraz archiwizacji korespondencji 

elektronicznej wychodzącej i przychodzącej na wypadek konieczności wykazania jej przebiegu (art. 6 ust. 1 

lit. f RODO) – przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat. 

 Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w 

niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc 

skontaktować się z Państwem w celu obsługi zapytania czy zrealizowania usługi. 

 Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych czy przenoszenia danych osobowych a także cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie 

odbywało się w oparciu o zgodę. 

 Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym 

prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Należące do Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym odbiorcom, tj. podmiotom 

przetwarzającym, które stale współpracują z Administratorem, tj. m.in. podmiotowi świadczącemu usługi 

informatyczne czy księgowe, podwykonawcom obsługującym korespondencję, dostawcy serwera i 

hostingu. 

 


