
 
 

 

Informacja dotycząca zarządzania danymi osobowymi wynikająca z wejścia w życie 25 
maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

 
 

 
 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest 
firma Omega Art Jan Pająk. 
 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich 
danych osobowych? 
 
Dane kontaktowe pod którymi znajduje się podmiot zarządzający danymi osobowymi: 
adres mailowy:biuro@omegaart.eu, 
kontakt telefoniczny: tel +48 600 44 19 66,   
poczta tradycyjna: Kraków ul. Szara 19/2  30-820. 
 

Skąd mamy Twoje dane? 
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zapytania o usługę (adres mailowy, nr. telefonu, adres) oraz 
składania zamówienia na usługi firmy Omega Art Jan Pająk (pełne dane firmy wymagane do wystawienia 
faktury VAT). 
 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez OmegaArt 
Jan Pająk? 
 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym 
do: 
 

 prowadzenia korespondencji w trakcie wykonywania zamówionego przez Ciebie zlecenia 

 przesyłania drogą mailową faktur i innych dokumentów rozliczeniowych oraz projektów (np. 
wizytówka) które mogą zawierać Twoje dane wrażliwe 

 by  zgodnie z prawem przetwarzać twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych oraz 
projektowych 

 by w Twoim imieniu i na Twoje zlecenie prowadzić działania związane z logowaniem się do serwisów 
internetowych i innych podmiotów które biorą udział w procesie kampanii marketingowych 
wykonywanych dla Ciebie. 

 

O jakie dane osobowe prosimy? 
 
Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą i dzięki temu wykonać dla Ciebie usługę prosimy o dane: 

 imię  i nazwisko 

 adres e-mail 

 nr telefonu  

 dane do logowania do usługi hostingowej (jeśli zamówiona przez Ciebie usługa tego wymaga) 



 dane do logowania jako administrator strony internetowej (jeśli zamówiona przez Ciebie usługa tego 
wymaga) 

 dane do logowania na koncie Google Analytics, gmail, google firma, G+, Facebook,  Instagram, oraz 
innych produktach Google i firm pozostałych  (jeśli zamówiona przez Ciebie usługa tego wymaga). 

 dane firmy wymagane do wystawienia faktury 
 

 
Jakie masz uprawnienia wobec OmegaArt Jan Pająk w zakresie przetwarzanych danych? 

Przysługują Ci następujące prawa: 

 dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania lub uaktualnienia, 

 usunięcia, 

 ograniczenia przetwarzania, 

 prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,  

 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Za Twoją wyraźną zgodą udostępniamy Twoje dane podmiotom  wspierającym nas w świadczeniu usług które u 
nas zamawiasz a których działanie nie może się odbyć bez potwierdzenia tożsamości zamawiającego (np. 
drukarnie, serwisy internetowe, firmy udostępniające narzędzia do pozycjonowania, firmy kurierskie, biuro 
rachunkowe). 

Jeżeli zamówiona przez Ciebie usługa wiąże się z zakupem komponentów u dostawcy zagranicznego (np. zakup 
tematu Wordpressa lub wtyczek do Wordpressa), a dostawca ten gwarantuje możliwość udzielania wsparcia 
technicznego i taka konieczność zaistnieje, możemy w niektórych przypadkach przekazać mu za Twoją zgodą 
dane do logowania na FTP, na którym umieszczona jest Twoja strona. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej 
zakończeniu w celach: 

 dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,  

 wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 
rachunkowych, 

 należytego wykonywania zleceń polegających na logowaniu się do serwisów internetowych i innych 
usług  które związane są z wykonywanym dla Ciebie zleceniem. 

Twoje dane przechowujemy tak długo jak obowiązuje nas  umowa świadczenia Ci usług, a także maksymalnie 
do 10 lat od zakończenia wykonywania umowy. 

 
 
 
 


