Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Gawagai spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Parkowej
1/4
(60-775 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804722, REGON: 384401276,
NIP: 779-25-09-259, reprezentowaną przez komplementariusza Gawagai spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w imieniu której działa Paulina Kucharska i Agnieszka
Rurkowska.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (RODO), w celu prawidłowej realizacji współpracy i wymiany
informacji.
W związku z realizacją współpracy, Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i
nazwisko, dane kontaktowe. Po podaniu przez Państwa wskazanych wyżej danych osobowych, są
one zamieszczane w zbiorze danych prowadzonym przez Administratora i są w nim przechowywane
przez okres uzasadniony ze względu na realizację współpracy.
Informujemy, iż w każdym czasie przysługuje Państwu prawo do wystąpienia do Administratora
ze sprzeciwem wobec przetwarzania przez niego Państwa danych osobowych (prawo do
zgłoszenia sprzeciwu).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Wyłącznymi odbiorcami Państwa danych osobowych są Administrator, upoważnieni przez niego
pracownicy i współpracownicy oraz podmioty, którym dane zostały powierzone na podstawie pisemnej
umowy o powierzeniu przetwarzania danych.
Jednocześnie informujemy, że mogą Państwu złożyć do Administratora wniosek dotyczący:
1. udzielenia dostępu do treści przekazanych danych osobowych,
2. sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych,
3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4. przeniesienia danych do innego administratora danych lub do innego Państwa (w zakresie
określonym w art. 20 RODO),
5. zaprzestania dalszego przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację.
W każdym przypadku, gdy stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

