RODO:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Szymon Kijak z siedzibą przy ul. Polnej
48/11, 00-644 Warszawa, NIP: 782 233 24 47
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
możesz kontaktować się z Administratorem listownie na powyższy adres bądź za pośrednictwem
adresu e-mail: sz.kijak@gmail.com.
3. Twoje dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia
odpowiedzi na e-mail wysłany do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego, to
jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art.
6 ust 1 lit. a i b RODO).
4. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres
trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6
miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania
zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji,
dane albo będą dalej przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy pośrednictwa, o czym
osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie
dojdzie do nawiązania współpracy.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na
zapytanie.
6. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane
na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej
zgody -: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
9. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza
przepisy prawa.

