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Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów
oraz modeli/modelek
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Patryk Antoszewski Photography z siedzibą we
Wrześni, zwany dalej „Administratorem”.
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Warszawska 2 m 5, 62-300 Września
• przez e-mail: patryk@scp.waw.pl
• telefonicznie: 698-351-789
2. Cele przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie:
do celów określonych w Art. 6. Ust.1, lit. f Rozporządzenia:
„Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub prze stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą,
jest dzieckiem.”
A w szczególności do:
- do celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
- do celów związanych z prawidłowym wykonywaniem realizacji umów kupna /sprzedaży
- oferowanych produktów i usług, zawieranych w formie pisemnej lub poprzez wyrażenie akceptacji
(pisemna lub słowna) na podstawie przedstawianych ofert, a w szczególności:
- do celów związanych z podjęciem niezbędnych działań przed zawarciem umowy
- do celów marketingu bezpośredniego naszych produktów lub/ i usług
- do celów promocji i reklamy w tym publikacja zdjęć w portfoliach na stronie www, social mediach
typu facebook, instagram, maxmodels itp., oraz w portfoliach papierowych w celach prezentacji
zakresu prac;
- do celów przekazywania informacji, realizacji dostarczania zamówionych produktów lub/i usług oraz
składania reklamacji
- do celów obsługi Państwa próśb, celów, żądań i zapytań
- do celów dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, windykacji Należności, postępowań sądowych
- do celów prowadzenia analizy sprzedaży, analizy funkcjonalności, analiz statystycznych, poprawy
działania strony internetowej
- do celów korzystania z wszelkich uprawnień konsumenckich
- do celów budowania relacji klienckich
- do celów uczestnictwa w promocjach
- do celów przechowywania danych w celach archiwalnych i zapewnienia bezpieczeństwa i
rozliczalności
3. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
93/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119). Podstawą przetwarzania
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Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona w chwili odwiedzenia naszego
serwisu, wypełnienia formularza zgłoszeniowego czy przesłania zapytań bezpośrednio na adres
mailowy Administratora lub bezpośredni kontakt z nami. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne,
jednak brak jej uniemożliwi Państwu kontakt z nami, zapoznanie się z ofertami i realizacją współpracy.
- Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, ),
- Twoja zgoda na przetwarzanie danych,
- umowa o świadczenie usług.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zrealizowania celów ich przetwarzania.
5. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
Patryk Antoszewski Photography może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z nią w zakresie niezbędnym do realizacji umów i działań handlowych, a w
szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotom takim jak: firmom, z którymi
współpracujemy łącząc produkty i usługi, pomiotom przetwarzającym – biuro księgowe, firma
szkoleniowa BHP, firmy transportowe, firma informatyczna, firma ubezpieczeniowa, likwidator szkód,
agencja reklamowa, drukarnie, firmy fotograficzne, firmy obróbki danych cyfrowych.
6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną
sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu;
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych
osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się
do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co
do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody, aby
skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami
(dane kontaktowe w punktach 1);
i)Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej
wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny, nasz adres emailowy;
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j)prawo wniesienia skargi do organu- przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics:
Nasza strona internetowa używa mechanizmów analizy sieciowych Google Inc. w postaci Google
Analytics. Przetwarzane dane osobowe są chronione zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Google i
zgodnie z zasadami kontroli przechowywania danych w Google Analytics.
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