POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników
Serwisu znajdującego się pod adresem www.barbarakohlbrenner.pl. Poprzez
Użytkownika Serwisu (Użytkownika) należy rozumieć każdego, kto w jakikolwiek sposób
korzysta ze strony internetowej www.barbarakohlbrenner.pl
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Barbara Kohlbrenner,
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BARBARA KOHLBRENNER BrB&co
Solutions, ul. Cechowa 63, 30 – 614 Kraków, NIP: 6631226567, REGON: 122649737, email: brb@barbarakohlbrenner.pl tel: +48 602 717 800.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej
przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej:
„Rozporządzenie”).
4. W razie wyrażenia zgody, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu
realizacji wysyłki Newslettera na podany przez Użytkownika adres poczty
elektronicznej. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia,
tj.: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
5. Podanie w formularzu subskrypcji imienia oraz adresu poczty elektronicznej
Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usługi Newslettera.
6. W sytuacji gdy Użytkownik kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju
korespondencję, w razie wyrażenia odrębnej zgody, Administrator może przetwarzać
dane Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną w tym zakresie jest
art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj.: osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie kontaktu z Użytkownikiem jest
dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na
złożone zapytanie.
8. Dane osobowe Użytkownika podane w celu świadczenia usługi Newslettera
przetwarzane będą przez okres korzystania przez Użytkownika z usługi Newslettera, po
czym zostaną niezwłocznie usunięte.
9. Dane osobowe podane w związku ze złożeniem zapytania będą przetwarzane przez
okres niezbędny do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie, po czym
zostaną niezwłocznie usunięte.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
przeniesienia danych.
11. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
12. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w
państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie
dotyczące jego danych osobowych narusza Rozporządzenie. Na terenie Polski
uprawnienia organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom
państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
14. Dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom współpracującym z
Administratorem, w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartej na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podmioty te
uprawnione będą do przetwarzania danych wyłącznie w celach i w czasie wskazanym
przez Administratora.
15. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym proﬁlowaniu.
16. Na stronie internetowej www.barbarakohlbrenner.pl mogą znajdować się odnośniki i
przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Administrator nie jest
administratorem danych osobowych gromadzonych przez takie podmioty (o ile są one
gromadzone) i niniejszy dokument nie obejmuje takich stron.
17. Serwis www.barbarakohlbrenner.pl wykorzystuje technologię Cookies, czyli plików
tekstowych umieszczanych na urządzeniu Klienta. Serwis www.barbarakohlbrenner.pl
wykorzystuje Cookies do tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania
www.barbarakohlbrenner.pl.
18. Korzystając ze strony internetowej www.barbarakohlbrenner.pl Użytkownik wyraża
zgodę na instalowanie plików Cookies, ich przechowywanie w jego urządzeniu
końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich.
19. Użytkownik może w każdej chwili zablokować umieszczanie plików Cookies na swoim
urządzeniu, odpowiednio konﬁgurując swoją przeglądarkę internetową. Informację, jak
to zrobić, Użytkownik znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W
przypadku zablokowania plików Cookies, Administrator nie może zagwarantować
poprawnego funkcjonowania strony internetowej www.barbarakohlbrenner.pl
20. Użytkownik może w każdej chwili, po zakończeniu odwiedzin w Serwisie
www.barbarakohlbrenner.pl skasować umieszczone na jego urządzeniu pliki Cookies
bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdzie w plikach pomocy swojej
przeglądarki internetowej.

