Rozdział „Pliki Cookie” dotyczy wszystkich korzystających z serwisu
internetowego „inspirowarszawa.pl”, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy
wyłącznie osób, które wypełniły formularz rejestracyjny na warsztaty lub
formularz kontaktowy.
I. Pliki cookie
Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby
zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej
historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako "pliki
cookies". Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później
możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe
(session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak
JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie
płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy
użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej
użytkowania.
Pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać
lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez
Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są
one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych
ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa
lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w (1)
państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2)
organizacjach międzynarodowych.
II. Przetwarzanie danych osobowych, informacje o formularzach
1. Administratorem danych jest: HOLIPSYCHE Joanna Barlińska z siedzibą w
warszawie, adres: Jana Kozietulskiego 1 lok.2 01-522 Warszawa, numer NIP:
5242678145, numer REGON: 362416533.
2. W ramach formularza rejestracyjnego mogą być zbierane następujące dane
osobowe użytkownika serwisu: imię, nazwisko, adres, adres poczty
elektronicznej, login, hasło.

3. Dane zawarte w formularzach, przekazane operatorowi serwisu przez
użytkownika serwisu, nie są udostępniane podmiotom trzecim (z wyłączeniem
podmiotów powiązanych z operatorem serwisu) inaczej, niż za zgodą
użytkownika.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania rejestracji w ramach serwisu oraz
w celach marketingowych własnych produktów i usług oraz produktów i usług
podmiotów powiązanych z operatorem serwisu, w szczególności oferowania
produktów, reklamowych, a także w celach archiwalnych i statystycznych.
Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie
odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/weryfikacyjnym lub w
wiadomości e-mail.
5. Dane z punktu 6 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
6. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych,
użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celach
marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu
administratorowi danych, poprzez wysłanie na adres stosownego żądania wraz z
podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez operatora serwisu na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody
osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może
być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez
wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego żądania wraz z podaniem
imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
8. Użytkownik serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu
rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji
handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na
otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie.
Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej
jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres stosownego
żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

9. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której
zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o
ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 100, poz. 1024).
10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz
dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Ma także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby zapobiec powtórnej rejestracji
osób, których udział w serwisie został zakończony ze względu na niedozwolone
korzystanie z usług serwisu, operator może odmówić usunięcia danych
niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą
prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 15
października 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usunięcia ma także
miejsce w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w
organizacji usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email:
kontakt@holipsyche.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Twoich danych jest HOLIPSYCHE Joanna Barlińska z
siedzibą w Warszawie.
2. Przy ul. Kozietulskiego 1/2, 01-522 Warszawa, kontakt@holipsyche.pl, tel.
22 247 88 84.
3. Podane przez Ciebie dane, będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby
kontaktowania się z Tobą podczas umawiania/przekładania wizyt.
Działamy na podstawie Twojej zgody.
4. Nikomu prócz hostingodawcy naszej poczty e-mail, oraz systemu
Bookero.pl nie przekazujemy Twoich danych.
5. Będziemy przechowywać Twoje dane aż do momentu wycofania Twojej
zgody.
6. Masz prawo dostępu do danych, możesz je sprostować. Możesz tez
zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich danych.
7. Zawsze możesz cofnąć udzieloną nam zgodę.
8. Jeśli chcesz, przeniesiemy Twoje dane.
9. Możesz tez zawsze wnieść skargę na nasze postepowanie.
10. Podanie przez Ciebie danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego,
jest dobrowolne.

