
Polityka prywatności 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 

informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Studio 111 sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 90-350, ul. 

Tymienieckiego 25 C lok. 376, KRS 0000341225, NIP 7773140089, Regon 301262721 (dalej 

„Administrator”). 

2. Administrator prowadzi stronę internetową www.studio111.pl (dalej „Strona www”). 

3. Użytkownik Strony www (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności. 

4. Zapytania dotyczące danych osobowych mogą być przesłane Administratorowi: 

• na adres e-mail office@studio111.pl; 

• za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem 

www.studio111.pl; 

• pisemnie na adres siedziby Administratora. 

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania i inne 

wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz do 

dalszego kontaktu z Użytkownikiem. 

6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika: 

• imię i nazwisko 

• adres e-mail 

• telefon 

7. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie.  

8. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być pracownicy i inne osoby zatrudnione lub 

współpracujące z Administratorem. 

9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania danych, czyli przez okres prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza 

okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji. Dane osobowe 

Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wyżej wymieniony okres dobiegnie końca, chyba że 

Administrator uzyska inną podstawę przetwarzania danych, np. w związku z zawartymi umowami o 

świadczenie usług. 

11. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

12.  Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych 

osobowych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie – do jej wycofania. Należy jednak 



pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed 

wycofaniem zgody. 

13.  Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016. 

 

 


