Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego beautymenago jest OCEAN
MEDIA Paweł Ziewiecki, ul.Zwoleńska 9d, 26-600 Radom. Możesz skontaktować się z Administratorem
pisząc na adres admin@oceanmedia.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa między Tobą a Administratorem, zwana
dalej Umową, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której
przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz dla podjęcia
niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług
bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizowaniem przez nas prawnie uzasadnionego
interesu.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie
i realizacja Umowy będą niemożliwe.
6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres trwania Umowy. Przechowujemy Twoje dane
osobowe po zakończeniu Umowy, przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa,
niezbędny do dochodzenia roszczeń oraz wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących
przepisów prawa.
7. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych, prawo do żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych.
8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających Dane Osobowe na
nasze zlecenie (np. podmiotów świadczących usługi IT, obsługę księgową lub usługi archiwizacji
dokumentów).
9. W chwili obecnej nie przekazujemy Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W przypadku gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się
odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umowy zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
10. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony
danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

