Polityka Prywatności

Administrator Twoich danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
MOZAIKA Karolina Ociepka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Smardzewskiej 17/5 (dalej „MOZAIKA”) właściciel
witryny dostępnej pod adresem www.mozaikadzieciom.pl.
Twoje dane Administrator przetwarza w następujących celach:
1.

Świadczenia usług w ramach zawartej z Tobą umowy, w tym do:
• obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz w ramach realizowanej umowy (np. przez formularz
kontaktowy, e-mail, telefon);
• kontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawartą umową,

2.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu MOZAIKI, którym jest:
• oferowanie produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego,
• kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez
dostępne kanały komunikacji, w szczególności - przez e-mail oraz telefon;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy / e-mail / telefon w sytuacji, gdy
nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

Twoje dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.
Będąc Twoim Administratorem danych informujemy, że posiadasz prawo do:
•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

•

sprostowania (poprawiania) swoich danych;

•

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

•

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego;

•

przenoszenia danych;

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej
zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Kontakt z Administratorem Twoich danych osobowych
We wszelkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować pisząc na
adres e-mail: kontakt@mozaikadzieciom.pl, lub adres pocztowy: Mozaika Karolina Ociepka, ul. Mansfelda 4 /
pok. 31, 60-855 Poznań

