OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Twoich Danych Osobowych jest: Katarzyna Luty, prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą pod firmą FABGRAPH KATARZYNA LUTY pod adresem ul. Karpia 25B
lok. 68, 61-619 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod
numerem NIP: 9721313981, posługująca się numerem REGON: 387998406 i numerem BDO:
000542284.
2. W treści niniejszej Ogólnej Klauzuli Informacyjnej zastosowanie znajdują definicje, skróty i oznaczenia
wyrazów zawarte w Regulaminie SKLEPU.
3. W celu zasięgnięcia szczegółowych informacji dotyczących czynności przetwarzania podejmowanych
przez Administratora Danych Osobowych możesz skontaktować się z nami w tym celu pod adresem
e-mail: biuro@ausprit.com.
4. Przysługują Ci następujące prawa:
- dostępu do treści Twoich Danych Osobowych,
- zgłoszenia żądania do sprostowania Danych Osobowych,
- zgłoszenie żądania do ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
- zgłoszenie żądania do usunięcia przetwarzanych Danych Osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych,
- sprzeciwu do przetwarzania Twoich Danych Osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- przenoszenia Danych Osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, do innego
Administratora Danych.
5. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celach:
- zawarcia umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy,
- weryfikacji,
- świadczenia USŁUG,
- weryfikacji posiadania rachunku bankowego i karty płatniczej oraz ich prawidłowego działania,
- obsługi płatności,
- przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
- przyjmowania zwrotów,
- marketingowych,
- analizy Twoich aktywności i preferencji,
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
- zabezpieczenia roszczeń Administratora lub Osób Trzecich,
- kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na potrzeby
obsługi USŁUG i umów,
- profilowania Twoich Danych Osobowych w celu dopasowania oferty i reklamy produktów lub usług
do Twoich osobistych preferencji, zachowań i sposobu korzystania ze strony internetowej.
6. Podanie Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, niemniej brak podania Danych Osobowych
może uniemożliwić realizację USŁUG lub zawarcie umowy.
7. Twoje Dane Osobowe przetwarzamy na podstawie:
- wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów,
- niezbędności przetwarzania danych do wykonania USŁUG i obsługi umów,
- ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego np. obowiązków podatkowych, rachunkowych
itd.,
- prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub Osoby Trzeciej.
8. Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane stronom zawartych przez Ciebie umów i ich
reprezentantom, partnerom Administratora, w szczególności wspierającym go w obsłudze IT, poczty
elektronicznej, dostawcy usług hostingu i serwera, marketingowej, prawnej, księgowej, obsługi

płatności elektronicznych, obsłudze płatności kartą kredytową, obsłudze płatności kartą płatniczą,
obsłudze telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, a także dostawcom towarów.
9. Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres działań związany z przygotowaniem UMOWY i
wsparciem stron przy wykonaniu zawartej UMOWY, realizacją celów marketingowych, wykonaniem
USŁUG, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz realizacją celów i uzasadnionych interesów
Administratora lub Osoby Trzeciej, przy uwzględnieniu obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze oraz poszanowaniem Twoich dóbr osobistych. Szczegółowe informacje dotyczące
okresu retencji znajdziesz w Polityce Prywatności.
10. Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w tym do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jednak Twoje Dane Osobowe będą
przekazywane do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego to będzie się to odbywało
zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa. W przypadku transferu Twoich Danych
Osobowych do Stanów Zjednoczonych podmioty otrzymujące Twoje Dane Osobowe zapewnią
przynajmniej standard ochrony przewidziany w programie Privacy Shield.
11. Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego
oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez nas do Twoich potrzeb i
zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą nam na udoskonalenie świadczonych
przez nas usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

