ProLogo Maciej Nowak. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pogodna 38 w nawiązaniu do zaczynającego obowiązywać
od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 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) „RODO”, jest zobowiązany poinformować o poniższym:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
ProLogo Maciej Nowak z siedzibą w Poznaniu ul Pogodna 38.dalej, firma dostępna pod adresem prologoreklama.pl
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: prologo@pnet.pl Maciej Nowak
adres dla korespondencji pocztowej: ProLogo Maciej Nowak Pogodna 38 60-275 Poznań
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas: kontaktów telefonicznych, złożenia mailowego zapytania o możliwość
wykonania przez nas usługi itp. Nie korzystamy nigdy z baz klientów i nie są one nigdy dla nas źródłem
pozyskania danych.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Prologo Maciej Nowak?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji zleceń, w tym do:
• obsługi zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia
przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Nie prowadzimy działań marketingowych, nie rozsyłamy masowej korespondencji z listy, nie analizujemy danych
naszych klientów pod względem przydatności, reagujemy jedynie na bezpośrednie zapytania skierowane wprost
do naszej firmy. Dane Państwa nie są wykorzystywane w żadnych działaniach statystycznych czy profilowych.
Jeśli się na to zgodzisz, przechowujemy Twoje dane osobowe w celu:
Utrzymywania kontaktów związanych bezpośrednio z e składanymi u nas zleceniami lub zapytaniami o
wycenę lub ofertę usługi.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę
zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
- Dane firmowe, niezbędne do wystawienia faktury za zakupiony towar czy usługę.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.
ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane przez ProLogo Maciej Nowak · cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw
wobec przetwarzania/przechowywania Twoich danych kiedy będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej
zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu

nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego
celu.
Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe naszych Klientów są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie, nie udostępniamy ich żadnym
zewnętrznym podmiotom. Wykorzystujemy je wyłącznie do utrzymania bezpośredniej korespondencji oraz do
wystawiania faktur za wykonane przez nas usługi zamówione przez Klienta.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas nieograniczony, związany z możliwością świadczenia usług z
naszej strony, co służy utrzymaniu ciągłości w obsłudze powykonawczej.
Lub w celu:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
Nie przechowujemy danych do celów marketingowych, których to czynności nie realizujemy.
Nie organizujemy programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mógłbyś wziąć
udział.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym firma ProLogo Maciej Nowak zobowiązana jest do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i
umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na Twoje prawa?
Nie. Nigdy tego nie stosujemy.
ZGODA LUB ODMOWA na przechowywanie przez firmę ProLogo danych:
Zakładamy że dla utrzymania normalnych kontaktów pomiędzy firmami, zleceniodawcą a wykonawcą/oferentem
usługi Państwa Firma nie będzie żądać usunięcia jej danych z naszych zasobów. Zapewniamy, że dostęp do
nich jest zabezpieczony i realizowany wyłącznie przez jednoosobowego właściciela firmy Prologo.
Jeśli jednak żądacie Państwo zdecydowanego usunięcia jakichkolwiek danych dotyczących Waszej Firmy
to proszę o odesłanie wiadomości o treści: NIE w odpowiedzi na tego maila
Wycofanie Waszych danych z naszej bazy potwierdzimy osobnym mailem.

