PRIVACY POLICY OF THE FASH MOBILE APPLICATION
1. Administrator of Personal Data at FASH sp. Z o o, hereinafter referred to as the Application
mobile, is FASH sp. z oo with registered office at ul. At Wilanówka 14,
02-993 Warsaw, KRS: 0000737956, NIP: 9512464807, REGON: 380600808.
2. Respecting your rights as subjects of personal data (people whose data
concern) and respecting applicable law, including in particular
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27
April 2016 on the protection of individuals with regard to processing
personal data and on the free movement of such data, and
repeal of Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection),
hereinafter referred to as the GDPR, the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data
(hereinafter referred to as the Act) and other relevant provisions on the protection of personal data,
we are committed to maintaining the security and confidentiality acquired from
Your personal data. All employees were respectively
trained in the processing of personal data, and our company as
The Personal Data Administrator has implemented appropriate safeguards and
technical and organizational measures to ensure the highest degree
protection of personal data. We have implemented procedures and protection policies
personal data compliant with the RODO, thanks to which we ensure compliance with
law and reliability of data processing processes as well
enforceability of all rights that you have as individuals
data concern. In addition, if necessary, we cooperate with the authority
on the territory of the Republic of Poland, ie with the President of the Office of Protection
Personal Data (hereinafter referred to as PUODO).
3. All inquiries, applications, complaints regarding the processing of personal data
by our company (Personal Data Administrator), hereinafter referred to as
Reports should be directed to the following e-mail address: fash@fash.love or w
in writing to the address of the Personal Data Administrator, ie ul. Above
Wilanówką 14, 02-993 Warsaw
4. The Contents should clearly indicate:
a. details of the person or persons concerned by the Application,
b.The event that is the reason for the Report,
c. present your requests and the legal basis for these requests,
d. indicate the expected method of settling the matter.
5. In our Mobile Application, we collect the following personal data:
A. e-mail address - you can register by e-mail
(set up your profile), as well as we process it for confirmation
services that you will use as part of the Mobilneje Application, and
We will contact you if there is such a need related to
implemented services. If you have become a subscriber of ours
newsletter, we will also send you commercial information
several times a month,
b. personal data available on your public profile on the portal
Facebook - if you register in our Mobile Application with
using his account on Facebook, then
Your data will be processed publicly available in this account (such
such as name, date of birth, gender); you decide which
personal data is available in your public profile on the portal
Facebook and you can change the settings accordingly
the availability of your data on this portal,

c. other personal data posted by you on your account in
Mobile application - you decide which personal data they place
You are on your account in our Mobile Application that are
processed only to provide services (performance of the contract) in
within our Mobile Application,
d. device IP address - information resulting from the general rules of connection
implemented on the Internet such as the IP address (and other information included
in system logs) are used by the Application administrator
mobile for technical purposes. IP addresses can also be used in
statistical purposes, including, in particular, general collection
demographic information (e.g., the region from which it occurs
connection),
6. Providing the data indicated in the previous point is necessary in
the following cases:
a. in order to register you in our database by creating an account, which is
voluntary; in this case, we store the data you provide
in our database to facilitate the future use of services in
within our Mobile Application,
b. in order to provide the service (subscription) of the newsletter - if they want to be you
informed about interesting events and commercial offers, they can
You become a subscriber of the newsletter we run;
subscription is voluntary and can happen at any time
You can unsubscribe from it.
7. Our Mobile Service uses Cookies technology to adapt
its functioning to your individual needs. Therefore, they can
You agree to have your data and information entered
remembered, so you can use them next
visits to our mobile Application without the need to re-enter them
typing. Owners of other sites will not have access to this data and
information. If, however, you do not agree to personalization
Mobile application, we suggest disabling cookies in options
your mobile browser.
8. Each of you as a person using our Mobile Application has
the ability to choose whether and to what extent he wants to use our services and
share information and data about yourself in the scope specified by the content of this
Privacy policy.
9.Your personal data is processed by our company as an Administrator
Personal Data in order to provide services provided to you (i.e.
data subjects) offered as part of the Mobile Application. According to
the principle of minimization we process only these categories of personal data,
which are necessary to achieve the goals referred to in the sentence
before.
10. We process personal data for the time necessary to achieve the objectives
listed in the preceding point. Personal data can be
processed for a longer period than indicated in the preceding sentence, in

if such permission or obligation imposed on the Administrator
Personal data results from specific legal provisions or when the service,
which we carry out is continuous (eg newsletter subscription).
11. The source of personal data processed by the Administrator is
whose data concern.
12. Your personal data shall not be transferred to a third country within the meaning of
regulations of the GDPR.
13. We do not make any personal data available to third parties without express
the consent of the data subject. Personal data without the consent of the data subject
concern, they can be made available only to public law entities, i.e.
authorities and administrations (e.g. tax authorities, law enforcement authorities and
other entities possessing authority in generally applicable
legal provisions).
14. Personal data may be entrusted to entities for processing
processing such data for our company as Data Administrator
Personal information. In this situation, as the Personal Data Administrator, we conclude with
the entity processing the contract for entrusting data processing
personal information. The processing company processes the entrusted personal data, but
only for the needs, to the extent and for the purposes indicated in the contract of entrustment,
referred to in the preceding sentence. Without entrusting your data
personal data for processing, we could not conduct our business in
under the Mobile Application. As a Personal Data Administrator, we entrust
personal data for processing by entities:
a. providing hosting services to the mobile site on which it operates
our mobile service,
b. providing other services to us as a Data Administrator
personal data that is necessary for the current functioning of the Application
mobile.
15. Personal data are not subject to profiling by the Data Administrator
Personal information.
16. According to the provisions of the RODO, every person whose personal data we process
as a Personal Data Controller has the right to:
a. being informed about the processing of personal data in question
in art 12 RODO - The administrator is obliged to provide you as
persons whose data will be processed, defined in the GDPR
information (including about your data, contact details, IODs, goals and
the legal basis for the processing of personal data, recipients or
the categories of recipients of personal data, if they exist or of a period
through which data will be processed or with criteria for determining it
period); this obligation must be fulfilled at the time of acquisition
data (ie, when the customer places an order in the application
mobile phone), and if the data is not obtained from the data subject,
but from a different source - within a reasonable time, depending on the circumstances;
The administrator may refrain from providing this information if the person concerned
data concern, it already has them,

b. access to your personal data referred to in art. 15 RODO by providing us with personal information, you have the right to obtain access to them and
access; it does not mean, however, that you have the right to access
all documents on which your data appears because
they may contain confidential information; however, you have the right to
information about your data and for what purpose we process and the right to
obtain a copy of your personal data, with the first copy
we issue it free of charge, and for each subsequent one in accordance with the provisions of the
RODO we charge the appropriate administrative fee corresponding to the costs
making a copy,
c. correcting, supplementing, updating, rectifying data
personal data referred to in Article 16 RODO - if your data
Personal information has changed, please inform us as
The personal data administrator about this fact to have held by us
the data was in accordance with the actual and current status; also in
when there has been no change in personal data, but from
for any reason these data are incorrect or have been saved in
Incorrect (eg due to a typographical error), please
information to correct or rectify such data,
d. deletion of data (right to be forgotten), referred to in art. 17
RODO - in other words you have the right to request "deleting" data
held by us as the Administrator of Personal Data and the law
to contact us as a Personal Data Administrator so that we can
informed other administrators to whom we have forwarded you
data on the necessity of their removal. You can request removal of yours
personal data, primarily when:
•the purposes for which personal data has been collected has been achieved
e.g. we have completed the sales contract concluded with you,
•the basis for the processing of your personal data was only
consent, which was subsequently withdrawn and there are no other grounds
legal for further processing of your personal data,
e.g. if you unsubscribe from the newsletter and in another
you no longer use the offer of our company,
•you object on the basis of art. 21 RODO and consider
You state that we do not have any overriding legal grounds
allowing further processing of your personal data,
•Your personal data was processed unlawfully, i.e.
for purposes unlawful or without any basis to
processing personal data - please remember that in such
you must have a basis for your request,
•the need to delete your personal data is due to
legal provisions,
•personal data concern a minor and have been collected in
connection with the provision of information society services,

e.limitations of processing referred to in art. 18 RODO - they may be
You report to our company requesting processing restrictions
Your personal data (which would be that until
We would only like to clarify the welds of our company
store) if:
•you question the accuracy of your personal data, or
•You believe that we process your data without a basis
but at the same time you do not want us to delete this data
personal (that is, you do not use the right you are about
speech in the preceding letter), or
•you have lodged the objection referred to in point f of this point,
or
•Your personal details are needed to establish, investigate or
defense of claims, e.g. in court,
f.data transfer as referred to in art. 20 RODO - you have
the right to obtain your data in a format that allows reading these
data on the computer and the right to send such data in such
format to another administrator; this right is only for you
if the basis for the processing of your data was consent (e.g.
newsletter subscription) or these data were processed in a way
automatic,
g.) raise objections to the processing of personal data, as referred to
in art 21 RODO - you have the right to object if they do not agree
You are processing personal data that we use
so far we have processed for legitimate purposes in line with
legal regulations; in particular, the right to object is against
processing your personal data for marketing purposes
direct (eg subscription to the newsletter),
h.) not being subject to profiling as referred to in art. 22 in conjunction from art. 4 point 4
RODO - you will not be subject to our Mobile Application
automated decision making or profiling within the meaning of
RODO, unless you agree to it; additionally always
we will inform you about profiling if it was to have it
place,
I). lodging a complaint to the supervisory body (ie to the President of the Security Office
Personal Data) referred to in art. 77 RODO - if they acknowledge
You state that we process your personal data unlawfully
or in any way violate the rights arising from
universally applicable legal provisions in the field of data protection
personal information.

17. With regard to the right to delete data (the right to be forgotten),
Please note that according to the provisions of the RODO, you do not have the right to
exercise this right if:
a.) the processing of your personal data is necessary to use
from the right to freedom of expression and information, e.g. if you have posted

your data on the blog, in comments, etc.,
b.) the processing of personal data is necessary for performance by
our company with legal obligations resulting from regulations - no
we may delete your data for the period necessary to comply
from duties (eg tax obligations) that are imposed on us by law,
c.) the processing of your data is done for the purpose of the investigation,
establish or defend claims.
18. If you want to exercise your rights, referred to in point
preceding, please use the appropriate tabs in the Mobile Application which
they allow you to delete your account and data collected in our Mobile Application
or please send a message by email to the e-mail address:
fash@fash.love

19. Each identified breach of security is documented, and
in the event of one of the situations specified in the provisions of the GDPR or the Act,
about such violation of provisions on the protection of personal data are reported
data subjects and, if applicable, PUODO.
20. All capitalized words have the meaning given to them in the Regulations
our Mobile Application, unless otherwise stated in the content of this Policy
privacy.
21. In matters not regulated by this Privacy Policy, appropriate
the relevant applicable law is applicable. IN
in the event of non-compliance of the provisions of this Privacy Policy with
these provisions, priority is given to these provisions.

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ FASH

1.

Administratorem Danych Osobowych w FASH sp. z o.o. , zwaną dalej Aplikacją
mobilną, jest FASH sp. z o.o z siedzibą pod adresem ul. Nad Wilanówką 14,
02-993 Warszawa, KRS: 0000737956, NIP: 9512464807, REGON: 380600808.

2.

Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane
dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności
Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych,
zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od
Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio
przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako
Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz
środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia
ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony
danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z
prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także
egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których
dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem
nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3.

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej
Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: fash@fash.love lub w
formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych tj. ul. Nad
Wilanówką 14, 02-993 Warszawa

4.

5.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a.

dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b.

zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c.

przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
W naszej Aplikacji mobilnej zbieramy następujące dane osobowe:

a.

adres e-mail – poprzez adres e-mail mogą Państwo dokonać rejestracji
(założyć swój profil), jak również przetwarzamy go w celu potwierdzenie
usług, z których będą Państwo korzystać w ramach Aplikacji mobilneje, oraz
kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z
realizowanymi usługami. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego
newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową
kilka razy w miesiącu,

b.

dane osobowe dostępne na Państwa profilu publicznym na portalu
Facebook – jeśli dokonują Państwo rejestracji w naszej Aplikacji mobilnej z
wykorzystaniem swojego konta na portalu Facebook, wówczas
przetwarzane będą Państwa dane publicznie dostępne na tym koncie (takie
jak np. imię i nazwisko, data urodzenia, płeć); to Państwo decydują, które
dane osobowe są dostępne w Państwa profilu publicznym na portalu
Facebook i mogą Państwo dokonać odpowiedniej zmiany ustawień
dostępności swoich danych na tym portalu,

c.

inne dane osobowe zamieszczone przez Państwa na swoim w koncie w
Aplikacji mobilnej – to Państwo decydują jakie dane osobowe zamieszczają
Państwo na swoim koncie w naszej Aplikacji mobilnej, które są
przetwarzane jedynie w celu świadczenia usług (realizacji umowy) w
ramach naszego Aplikacji mobilnej,

d.

adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń
realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte
w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Aplikacji
mobilnej w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w
celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych
informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje
połączenie),

6.

Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w
następujących przypadkach:
a.

w celu rejestracji Państwa w naszej bazie poprzez założenie konta, co jest
dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane
w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług w
ramach naszego Aplikacji mobilnej,

b.

w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo
informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą
Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera;
przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się
Państwo z niej wypisać.

7.

Nasz Serwis mobilnej wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania
jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą
Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały
zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych
odwiedzinach naszego Aplikacji mobilnej bez potrzeby powtórnego ich
wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i
informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie
Aplikacji mobilnej, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach
swojej przeglądarki mobilnej.

8.

Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Aplikacji mobilnej ma
możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz
udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej
Polityki prywatności.

9.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora
Danych Osobowych w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj.
osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach Aplikacji mobilnej. Zgodnie z
zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych,
które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym.

10. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów
wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być
przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w
przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora
Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa,
którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
11. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby,
których dane dotyczą.
12. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu
przepisów RODO.
13. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej
zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane
dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj.
organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i
innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa).
14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom
przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych
Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z

podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale
wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia,
o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych
osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w
ramach Aplikacji mobilnej. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy
dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
a.

świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony mobilnej, na której działa
nasz Serwis mobilnej,

b.

świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych
osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Aplikacji
mobilnej.

15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych
Osobowych.
16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy
jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
a.

bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa
w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako
osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO
informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz
podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub
kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie
przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego
okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania
danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w aplikacji
mobilnej), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą,
lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności;
Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której
dane dotyczą, już nimi dysponuje,

b.

dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO –
podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i
dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do
wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ
mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do
informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do
uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię
wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO

pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom
sporządzenia kopii,
c.

poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych
osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane
osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako
Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas
dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w
sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z
jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w
sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o
informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,

d.

usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17
RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych
posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo
do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy
poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa
dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich
danych osobowych przede wszystkim, gdy:
•

cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty
np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,

•

podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie
zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw
prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny
sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,

•

wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają
Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych
pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,

•

Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn.
w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do
przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim
przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,

•

konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z
przepisów prawa,

•

dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w
związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,

e.

ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się
Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania

Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu
wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by
przechowywała), jeżeli:
•

kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub

•

uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy
prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane
osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym
mowa w literze poprzedzającej), lub

•

złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu,
lub

•

Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń np. przed sądem,

f.

przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo
prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych
danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim
formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie
wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na
subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób
automatyczny,

g.

wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa
w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają
się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które
dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z
przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu
bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),

h.

niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4
RODO – w naszej Aplikacji mobilnej nie będą Państwo podlegali
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu
RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze
będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć
miejsce,

i.

wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają
Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem
lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych
osobowych.

17. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym),
zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do
skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
a.

przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania
z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo
swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,

b.

przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez
naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie
możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się
z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,

c.

przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia,
ustalenia lub obrony roszczeń.

18. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie
poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Aplikacji mobilnej, które
pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszej Aplikacji mobilnej
lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:
fash@fash.love
19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a
w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy,
o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są
osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
20. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie
naszej Aplikacji mobilnej, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki
prywatności.
21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie
zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W
przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z
powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

