
Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA 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, RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Cosibella Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie-XIII Wydział 
Gospodarczy pod numerem 832314, adres: ul.Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, REGON 385746050, NIP 
5223180504. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania Usługi konsultacji kosmetologicznej na podstawie 
art. 6 ust 1 pkt a i b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, rozpatrywania reklamacji oraz obrony przed ewentualnymi 
roszczeniami Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f 
RODO. Dane osobowe za zgodą Usługobiorców będą przechowywane do celów kontrolowania 
skuteczności wykonanej Usługi konsultacji kosmetologicznej tj. możliwości analizy w czasie zastosowanych 
porad kosmetologicznych w razie ponownego skorzystania przez Usługobiorcę z usług Usługodawcy, 
o których mowa w Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych będą następujące kategorie odbiorców: biuro rachunkowe, podmioty 
świadczące usługi płatności elektronicznych, banki, podmioty świadczące usługi chmurowe i hostingowe.

4. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania Usługi lub do czasu
rezygnacji z Usługi oraz przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania tj.administrator 
danych będzie przechowywał dane osobowe do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń 
wynikających z zawartej umowy, lub wykonanej usługi albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy 
dotyczące obowiązków podatkoworachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. 
W momencie zakończenia przetwarzania dane osobowe Usługobiorcy zostaną usunięte lub trwale 
zanonimizowane (proces uniemożliwiający identyfikację Usługobiorcy). 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. 

6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Pana/Panią, 
o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji kosmetologicznej przez Pana/Panią jest 
dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i zrealizowania usługi. Nie podanie danych osobowych 
skutkuje niemożliwością świadczenia usługi. 

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego (tzn. poza terytorium Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego).

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


