
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez "Zakład Fotograficzny Elżbieta Łuczyńska" z 
siedzibą w Gubinie (66-620) przy ul. Grunwaldzkiej 2 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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, Dziennik Urzędowy 
UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

1. Dane  Administratora: 
Zakład Fotograficzny Elżbieta Łuczyńska z siedzibą w Gubinie przy ul. Grunwaldzkiej 2, NIP 
9261014543, REGON 970097741Kontakt:  tel. 68 359 43 73, studio@fotoluczynska.pl 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi fotograficznej, w szczególności 
wykonania fotografii do dokumentów; fotografii portretowej studyjnej; lub innego 
utworu fotograficznego. 

b) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zdjęć z fotokiosku internetowego ze strony 
www.fotoluczynska.pl 

c) wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 
ust 1. lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

3. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: 
1) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko); 
2) nr telefonu; 
3) adres poczty elektronicznej (e-mail); 
4) wizerunek. 

 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie 

związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia się roszczeń. 
Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z 
uwagi na prawnie uzasadniony interes. 
 

5. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do: 
a.  prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
b.  prawo sprostowania danych osobowych, 
c.  usunięcia danych , 
d.  ograniczenia przetwarzania danych, 
e.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
f.  żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lud do Państwa ( 

w zakresie  określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
g.  wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego 

właściwego organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzania Państwa 
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych, 
 

h.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie i nie 
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora może uniemożliwić 
wykonanie umowy. 

http://www.fotoluczynska.pl/

