POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PRACOWNI 88
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest PRACOWNIA 88 Autorska Pracownia
Architektoniczna Agata Tkocz, z siedzibą w Żorach, ul. Polnej 54, NIP: 6423002535 (dalej: P88).
Z Administratorem możesz się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Polna 54, 44-240 Żory lub email: biuro@pracownia88.pl, bądź telefonicznie pod nr kom.
503 773 400
2) Przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Ciebie udostępnione dobrowolnie w
związku z realizacją otrzymanych zamówień i bieżących kontaktów handlowych. Oddzielnie
poprosimy Cię o wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie naszych ofert.
3) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
4) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być urzędy państwowe i organy administracji
publicznej (np. PINB, sądy), poczta polska oraz firmy kurierskie – na potrzeby wysyłki
korespondencji jak również inne instytucje lub firmy podwykonawcze realizujące z naszego
upoważnienia zadania wymagające dostępu do niektórych z Państwa danych osobowych np.
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.
5) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej. Takie
działanie podejmowane jest z Twojej inicjatywy i na Twój wniosek.
6) Dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym stanowiły będą wartość
informacyjną, marketingową lub biznesową pod kątem oferty P88, a Państwo będziecie
zainteresowani kontaktem oraz ofertą. Możecie zgodę swoją wycofać w każdym czasie, jeśli
nie będziecie zainteresowani taką ofertą.
7) Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez P88 ma prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8) Masz prawo wniesienia skargi do GIODO ( w 2018 r. działającego pod nazwą Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Ciebie narusza przepisy RODO.
9) Każdorazowe podawanie danych osobowych np. za pomocą e-mail i telefonu jest dobrowolne.
10) Jeśli korzystasz ze strony www.pracownia88.pl i kontaktujesz się Administratorem za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego potwierdzasz zapoznanie się z
postanowieniami niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Pracowni 88 oraz zrozumienie jej
treści, a także wyrażasz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą
polityką.
11) Ani P88, ani podwykonawcy, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone Twoje dane
osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych
decyzji opartych na profilowaniu.

