Informacja o danych osobowych kontrahentów
firmy PIANOFORTE Agencja Artystyczna
(w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO – na podstawie art.13.)
Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych, przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tzw. RODO), poniżej przedstawiamy informację na temat wykorzystywania przez PIANOFORTE Agencję Artystyczną Państwa danych
osobowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją.
I. Administratorem danych osobowych jest: PIANOFORTE Agencja Artystyczna, ul. Krawiecka 1/609, 50-148 Wrocław.
II. Cele przetwarzania danych osobowych:
PIANOFORTE Agencja Artystyczna przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1. wykonywania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PIANOFORTE Agencją Artystyczną , w tym w szczególności
w celu umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w realizowanych przez PIANOFORTE Agencją Artystyczną imprezach
plenerowych/eventach oraz prowadzenia działalności określonych w zawartej umowie,

2.
3.
4.
5.
6.

wystawienia faktury VAT w związku z zawartą umową,
dochodzenia i obrony roszczeń,
korespondencji,
przesyłania informacji marketingowych i handlowych,
udostępnianie informacji podmiotom trzecim – zaufanym partnerom, firmom i instytucjom publicznym współpracującym z Pianoforte
Agencję Artystyczną.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
PIANOFORTE Agencja Artystyczna przetwarza Pani/Pana dane osobowe na następujących podstawach prawnych:
1. w zakresie celów wskazanych rozdziale II w pkt 1 i 3,4,5,6 powyżej podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa
zawarta przez Panią/Pana z PIANOFORTE Agencją Artystyczną,
2. w zakresie celu wskazanego w rozdziale II pkt 2 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający
z przepisu prawa, tj. obowiązek podatkowy.
IV. Odbiorcy danych osobowych:
PIANOFORTE Agencja Artystyczna może ujawniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów, z którymi prowadzi
stałą lub okresową współpracę:
1. kancelariom prawnym świadczącym na rzecz PIANOFORTE Agencji Artystycznej usługi prawne,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

podmiotom świadczącym na rzecz PIANOFORTE Agencji Artystycznej usługi księgowe lub audytorskie oraz windykacyjne,
podmiotom świadczącym na rzecz PIANOFORTE Agencji Artystycznej usługi związane ze wsparciem informatycznym i
programistycznym,
operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmiotu usług na rzecz PIANOFORTE
Agencji Artystycznej,
podmiotom, z którymi PIANOFORTE Agencja Artystyczna zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
instytucjom publicznym współpracującym przy realizacji imprez plenerowych/eventach,

firmom zewnętrznym obsługującym realizowaną przez PIANOFORTE Agencję Artystyczną imprezę plenerową – na podstawie zawartych
umów,
8. zaufanym Partnerom.
V. Przechowywanie danych osobowych:
1. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku:
1.1niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowym
(3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku
kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin
przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
1.2 udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia
1.3 gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane
dotyczą,
1.4w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
VI. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto,
każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne
i faktyczne. Dostęp do danych jest możliwy drogą e-mail na adres: rodo@pianoforte.com.pl
Zgodnie z Ustawą każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
VII. Informacje o dobrowolności podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest zarówno wymogiem ustawowym, jak i umownym. Brak podania danych osobowych
uniemożliwi PIANOFORTE Agencji Artystycznej działań formalnych w celu podjęcia współpracy.

