RODO W #momidesign

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochrony danych) (dalej: „Rozporządzenie”).
Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających
dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii
Europejskiej.
1. Kto jest administratorem danych?
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest marka #momidesign Mateusz Michaliszyn z siedzibą w
Warszawie (adres siedziby: ul. Kochanowskiego 48/27, 01-864 Warszawa), NIP: 672-190-55-91; REGON:
320107457, dane kontaktowe: numer telefonu 666356499, adres e-mail: pracownia@momidesign.pl dalej
zwanym „marką #momidesign”
2. Jakie dane gromadzimy?
Marka #momidesign gromadzi dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Pan/Pani dobrowolnie
przekazują składając swoje zamówienie lub kontaktując się z nami (np. za pomocą formularzy na stronach
sprzedażopwych lub e-mailem) lub składając zamówienie osobiście z wyborem wysyłki towaru drogą
pocztową/kurierską. Dane obowiązkowe to imię i nazwisko, adres zamieszkania (zameldowania), numer

telefonu (potrzebny do szybkiego kontaktu), adres e-mail oraz w przypadku wystawienia faktury również pełną
nazwę oraz NIP i adres firmy, na którą ma być wystawiona faktura) i są nam niezbędne do wykonania umowy
lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z marką #momidesign. Bez ich podania nie
można ukończyć zamówienia lub skontaktować się z marką #momidesign.
Po wykonaniu umowy, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów
przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną
usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu.

Wszystkie Państwa dane przechowujemy na mailu (pracownia@momidesign.pl) chronionym hasłem lub/i, jeśli
dokonali Państwo zakupów projektów marki #momidesign poprzez portale sprzedażowe (www.pakamera.pl,
www.dawanda.pl) świadczące sprzedaż naszych projektów i usług również są chronione hasłem na koncie
użytkownika marki #momidesign
3. Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:
a. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
b. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6
ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych
dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
• art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
• art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
• art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).

c. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby
wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia);
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
e. w określonym celu na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w
jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) - jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na
wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać
te dane.

4. Przekazywanie danych osobowych.

W celu wykonania umowy przekazujemy Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest
to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych
Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu
dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub
przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane
samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia
zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również
polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
a) Przekazywanie danych firmie kurierskiej
Jeśli udzielą nam Państwo na to w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody,
przekażemy na tej podstawie Państwa adres e-mail i numer telefonu wybranej firmie kurierskiej,
aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania
lub uzgodnienia dostawy.

b) Podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu marki #momidesign na podstawie
zawartej z marką #momidesign umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci #momidesign, informatycy, firmy archiwizujące,
podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe oraz portale przedażowe.
c)

Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane,
np. radcy prawni i adwokaci, podmioty nabywające wierzytelności - w razie nieopłacenia przez
Państwa naszych zamówień w terminie),

5. Czas przechowywania danych osobowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów
przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Państwo z marką #momidesign umowy w związku z jej działalnością,
przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
• przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i
określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
• przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów marki #momidesign (tj. okres przedawnienia dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na marce #momidesign w związku z
rowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu
wypełnienia tych obowiązków przez markę #momidesign;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów marki #momidesign stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu

wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia
sprzeciwu co do przetwarzania danych;
e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

6 . Przekazywanie danych do Państw trzecich.
1. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w
czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki
pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni
odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą
mailową lub telefoniczną.
2. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane
decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o
wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z
takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

7. Prawo do dostępu i poprawiania danych.
- prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
- prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie art. 16 Rozporządzenia),
- prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawon do bycia zapomnianym” - jeżeli
Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy
je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli
przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je
bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych (art.
18 Rozporządzenia),
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili mają Państwo prawo
cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody) –
art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Państwa zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody
występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: pracownia@momidesign.pl
W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
o odpowiedniej treści na adres marki #momidesign lub złożenia go osobiście w siedzibie marki #momidesign

Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
********************************************************************
8. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności - w ramach analizy i oceny interesów przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas
mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu - ze skutkiem na
przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo
zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach,
przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej
sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa
danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma
służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.
Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W
takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego
celu. ********************************************************************

