Informacja o ochronie danych osobowych
SPA FOR YOU Violetta Pacyno z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa NIP
888-160-50-83 (zwany dalej SPA FOR YOU), jako administrator danych osobowych, gromadzi
Państwa dane osobowe uzyskane podczas zapisu na zabiegi („Dane osobowe"), w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby,
numer rachunku bankowego,
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
• zapisu na świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
• realizacji obowiązków SPA FOR YOU przewidzianych prawem, w tym w szczególności
wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów
archiwizacyjnych,
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych,
• w innych zakresach tj. podmiotom współpracującym z SPA FOR YOU, a w szczególności:
• • podmiotom świadczącym usługi IT,
• • podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zabiegu w Spa For You. Spa For You nie
podejmuje względem przetwarzanych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
SPA FOR YOU zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne
jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.
Dane osobowe będą przechowywane przez SPA FOR YOU do czasu cofnięcia zgody w formie
pisemnej.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym
prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do:
• wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą),
• ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - w dowolnym momencie wycofać
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,
• żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do
bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także od dnia 25 maja 2018 roku prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
• przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w
zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SPA FOR YOU
pod adresem: SPA FOR YOU Violetta Pacyno z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 13/15, 00-075
Warszawa NIP 888-160-50-83.

