POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera określenie przyjętych przez CAMERACTIVE Krzysztof Lepianka
zasad przetwarzania danych osobowych oraz jest spełnieniem obowiązku informacyjnego
wnikającego z:
Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: RODO).
DANE OSOBOWE
1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt. 1) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). W przypadku
korzystania z naszych usług takimi danymi są np. imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania ,
telefon kontaktowy, wizerunek.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
2. Administratorem danych osobowych jest: CAMERACTIVE Krzysztof Lepianka z siedzibą w
36 -061 Wysoka Głogowska 485
Z Administratorem można się kontaktować drogą e-mailową na adres: biuro@cameractive.pl
PODSTAWA, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA
3. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z:
- art. 6 ust.1 lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą. Jeśli zatem zawieramy z Państwem umowę o realizację danej usługi wtedy
możemy przetwarzać Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
- do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. dane
zawarte podczas korespondencji mailowej)
- art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w pozostałych przypadkach.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmowa
zawarcia umowy.
4. Dane przetwarzane będą przez Administratora do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania –
czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z
Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy –
przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony
interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
5. Dane osobowe nie są udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagać tego
będzie realizacja usługi fotograficznej. W tym przypadku przekazany jest jedynie wizerunek dzięki

temu możemy np. wydrukować Państwa zdjęcia. Nie uprawnia to jednakże odbiorcy danych (np.
laboratorium fotograficzne) do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach
wyraźnie wskazanych przez Administratora. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia
przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom
publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie,
jednak nigdy w innym przypadku.
PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
6. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy
przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania
dostępu do nich.
Zgodnie z art. 15 RODO Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych
osobowych podlegających przetwarzaniu.
7. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania
dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
6. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane
osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;
c) osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw, wobec ich przetwarzania i
nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania.
7. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych w następujących przypadkach
- kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora
są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

8. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła
Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód
ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
9. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.
Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail:
biuro@cameractive.pl.
ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON
10. Plugin MESSANGERA
W celu umożliwienia kontaktu poprzez nasz funpage na Facebooku nasza strona zawiera plugin
Messengera przekierowujący do serwisu społecznościowego Facebook. Plugin ten na naszej stronie
jest oznaczony ikoną KONTAKT i bezpośrednio połączy Państwa z Państwa profilem na serwerze
Facebooka.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie
ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy
kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli nie życzą sobie Państwo aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt
na naszej stronie prosimy o wybór kontaktu mailowy na adres biuro@cameractive.pl
ZAMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
11. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i
miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki Prywatności
na stronie internetowej.

