POLITYKA PRYWATNOŚCI LEMON SP. Z O.O.

Zachowanie poufności danych jest dla LEMONSp. z o.o. niezwykle ważne, dlatego i chcemy, aby każdy nasz Klient
wiedział, że przywiązujemy wagę do uczciwości i dbałości o przejrzystość Naszych relacji. W związku z tym, że
nasi Klienci obdarzają nas zaufaniem oraz w trosce o poszanowanie ich prywatności sporządziliśmy niniejszą
Politykę Prywatności, która opisuje sposób w jakich chronimy i przetwarzamy dane. Pozwala ona Naszym
Klientom na poznanie specyfiki naszej działalności.
Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam przez Klientów dane osobowe są administrowane bezpośrednio przez spółkę LEMON Sp. z
o.o., która chroni otrzymane dane osobowe przy zachowaniu wymaganych przez prawo zabezpieczeń.
Dane administratora:
LEMON Sp. z o.o.
ul. Kurhan 11
02-203 Warszawa
NIP: 5213028924
KRS: 0000006119

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one
być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych
osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG,
LEMON Sp. z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające
w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu
ochrony danych.
Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane jedynie wewnętrznie, w obrębie firmy LEMON Sp. z o.o. lub, jeśli to konieczne
urzędom podatkowym, w związku z prawidłowym wypełnieniem obowiązków przewidzianych przepisami
prawa. Nie przekazujemy Twoich danych osobom lub podmiotom trzecim, nie sprzedajemy ich ani nie
wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są
używane tylko do świadczenia Ci naszych usług, na które wyraziłaś/eś zgodę.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię,
czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz
obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby
to zrobić, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: office@lemonfilm.pl
Prawo do przenoszenia danych:

Gdy LEMON Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej
zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego
podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do
uzupełnienia niekompletnych danych. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem e-mail:
office@lemonfilm.pl
Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez LEMON Sp. z o.o., jednakże LEMON
Sp. z o.o. może złożyć od tego żądania sprzeciw. W szczególności takie żądanie nie może być zrealizowane, np. gdy
np. jesteś naszym Klientem lub współpracownikiem przy projekcie, który nie został jeszcze zakończony.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

Masz prawo zażądać, aby LEMON Sp. z o.o. ograniczyło przetwarzanie Twoich danych osobowych (w celu ich
przyszłego przetwarzania). W związku z ograniczeniem przetwarzania danych LEMON Sp. z o.o. może
przechowywać dane oraz wykonywać tylko te operacje, na które (i) zgadza się podmiot danych, które są (ii)
potrzebne do sporów lub ochrony praw innego podmiotu, oraz gdy (iii) zachodzi ważny interes publiczny.
Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie od nas materiałów marketingu bezpośredniego, w tym
także na sporządzanie analizy Twojego profilu, który może być stworzony w celu przygotowania takich
materiałów. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas takich informacji skontaktuj się z nami wysyłając
wiadomość e-mail na adres: office@lemonfilm.pl.
Przez jaki czas przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzamy jedynie przez czas niezbędny dla celów przetwarzania. Dokładamy należytych starań do
tego, by Twoje dane nie były przetwarzane dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celu lub obowiązku
prawnego.

Cookies

Nasza strona wykorzystuje piliki cookies, które mają na celu dostosowanie zawartości strony do Twoich
preferencji, optymalizacji korzystania ze strony, w szczególności poprzez rozpoznawanie Twojego urządzenia
końcowego, tworzenia statystyk i utrzymania sesji. W każdym czasie możesz zrezygnować z zapisywania
plików cookies na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Ustawienia
te, w zależności od rodzaju przeglądarki lub Twoich preferencji, mogą zostać zmienione, np. w taki sposób, aby
blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu ich w Twoim
urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w instrukcjach i ustawieniach dotyczących
danej przeglądarki. Zmiana ustawień przeglądarki oznacza brak Twojej zgody na przetwarzanie danych
osobowych i w przyszłości uniemożliwi LEMON Sp. z o.o. przechowywanie danych w Twoim urządzeniu.
Pliki cookies, które są przechowywane w Twoim urządzeniu nie powodują jego zmian konfiguracyjnych.
Zmiana ustawień przeglądarki może jednak powodować utrudnienia w działaniu strony, za co LEMON Sp. z
o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego, jeśli chcesz dodać, usunąć, zmodyfikować,
przenieść swoje dane lub po prostu sprawdzić, czy je przetwarzamy, napisz do nas na adres e-mai:
office@lemonfilm.pl - odpowiemy na Twoje pytania.
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że LEMON Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, powiedz nam o
tym. Masz też prawo do tego, aby zgłosić skargę do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Ich najnowsza wersja
będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści niniejszej Polityki, na
przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

