KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ILMANOWA S.C. Janina Toporkiewicz
Jakub Toporkiewicz – wspólnicy posiadają wpis do CEIDG, NIP: 7372153399 REGON:
120996914 tel 602-333-996 e-mail kuba@limanowa.in (dalej AD);
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o korzystanie z portalu
poprzez założenie konta na portalu limanowa.in. umożliwiającego komentowanie
zamieszczanych artykułów, umieszczanie ogłoszeń w tym płatnych, publikowanie treści i
korzystanie z wszelkich innych funkcji portalu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, a jeśli
wyrazi Pan/Pani zgodę w innych celach wyraźnie w zgodzie określonych a także w celu
marketingu usług portalu tj. art. 6 ust 1 pkt a RODO
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych
zadań, pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia
oraz podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla AD;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w ust. 2 tj w zakresie zawartej umowy o założenie konta na portalu do czasu
usunięcia konta użytkownika, w zakresie wystawionych faktur za ogłoszenia i usługi płatne przez
okres 5 lat zgodnie z ustawa o rachunkowości, w zakresie marketingu usług portalu lub innych
świadczonych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody na przetwarzanie ;
6) Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO, usunięcia danych na odstawie art. 17 RODO,
do ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 21 RODO, do przenoszenia danych na
podstawie art. 20 RODO a jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możliwość skorzystania z powyższych uprawnień
uzależniona jest zgodnie z przepisami prawa od podstawy i celu przetwarzania.
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.;
8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem utworzenia konta użytkownika
tj zawarcia umowy o utworzenie konta użytkownika oraz zawarcia i wykonania innych umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną jakie określono w regulaminie Portalu. Podanie danych
ma charakter dobrowolny jednakże konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości

skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a co za tym idzie korzystania z
niektórych funkcji portalu;
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez AD jednakże mogą
być przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez partnerów AD korzystających z plików
Cookies w tym również w formie profilowania w celu stosowania narzędzi analitycznych,
świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji użytkowników, którzy podzielają
określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im reklam ukierunkowanych.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w
polityce prywatności zarówno AD jak i jego partnerów. Szczegóły dostępne w polityce
prywatności publikowanej na Portalu pod adresem www.limanowa.in

