
Polityka Prywatności

Poniżej całkiem spora ilość informacji, które zgodnie z nowym rozporządzeniem RODO 
jesteśmy Ci winni:

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Krzysztof Wyląg prowadzący 
działalność gospodarczą pod firmą Office Support Krzysztof Wyląg z siedzibą w 
Tąpkowicach (ul. Zwycięstwa 8a).

2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem 
rodo@officesupport.pl.

3. Twoje dane (e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, historia otwieralności wiadomości, 
informacje z plików cookies) będą przetwarzane wyłącznie w celach 
marketingowych.

4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w 
sposób elektroniczny. W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę klikając w link 
dezaktywacyjny, zawarty w każdym wysłanym przez nas Newsletterze lub pisząc do 
nas wiadomość.

5. Nie przekazujemy Twoich danych żadnym osobom trzecim.
6. Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. Poza obszar Unii 

Europejskiej ani Obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Twoje dane będziemy przetrzymywać tak długo, jak długo będziesz zapisany do 

naszego Newslettera.
8. W każdej chwili masz prawo do sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w 

którym przetwarzamy Twoje dane.
9. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu 

świadczącego podobną usługę.
10.Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Przez Urząd 

Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
11.Podanie Twoich danych osobowych jest nieobowiązkowe. Imienia nie musisz nam 

podawać, jeśli nie zależy Ci, byśmy w komunikacji zwracali się do Ciebie po imieniu. 
Z kolei podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne jeśli chcesz 
otrzymywać newslettery (bez tego nie możemy wysłać Ci e-maili).

12.Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją 
sytuację prawną lub wywolać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Używamy 
natomiast narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, by w ten 
sposób lepiej dostosować treść Newsletterów firmy Office Support  do oczekiwań 
klientów.


