POLITYKA PRYWATNOŚCI ART-X SP. ZO.O.
1. Cel. Celem tej Polityki prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Twoje
dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas
Twoich danych osobowych.
2. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Art-X Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciołka 17/217. Dane osobowe zbierane przez Administratora
danych osobowych przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych
osobowych, w tym w rozporządzeniu 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”).
3. Poufność. Art-X Sp. z o.o. zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je
przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w RODO i innych aktach
prawnych.
4. Kontakt. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
– listownie na adres: Ciołka 17/217, Warszawa
– przez e-mail: agencyartx@gmail.com
– telefonicznie: (+48) 22 419 88 06
5. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych. Art-X Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane
osobowe:
5.1 w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Art-X Sp. z
o.o. jako administratora danych tj: w celu przyjęcia Twojego zapytania i udzielania na niego
odpowiedzi, świadczenia usług na Twoją rzecz, marketingu usług, w tym w celu przesyłania
informacji handlowych (np. w ramach newslettera), (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO);
5.2 w celu wykonywania zawartych umów, w celu rozpoczęcia współpracy z klientami,
dostawcami i podwykonawcami Art-X Sp. z o.o. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
5.3 w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Art-X Sp. z
o.o. (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5.4 gdy jesteś proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu
(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5.5 gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, np.
w razie konieczności udostępnienia danych osobowych właściwym organom (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6. Twoje prawa. Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo
do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 4
powyżej).
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże
w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może
uniemożliwić nam np. kontakt Tobą lub wykonanie usługi.
7. Prawo wniesienia skargi. Masz prawo zgłoszenia skargi wobec przetwarzania danych przez nas
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Prawo cofnięcia zgody. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust 1 lit a. RODO –
masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9. Okres przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu upływu
terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych
osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa,
do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ArtX Sp. z o.o. jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych,
do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter
oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.
10. Odbiorcy. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty
przetwarzające dane w imieniu Art-X Sp.
z o.o. na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, księgowi, prawnicy, organy państwowe.
11. Brak profilowania, państwa trzecie. Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania
ani nie będą przekazywane do Państw trzecich.

