
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? 
Administratorem danych osobowych jest firma „SUN” Marian Zbigniew Nowak, z siedzibą w Podkowie 
Leśnej 05-807, ul. Jaśminowa 7 (dalej jako „Administrator”). 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.   
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na 
adres email: m.oleksowicz@dpodataprotect.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane? 
Przetwarzam Państwa dane osobowe w celach związanych z wykonywaniem i obsługą zawartej umowy 
o świadczenie usługi Telefonicznego Spotkania Indywidulanego (TSI).  
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a) podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy 

zawartej z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit. b RODO; 

b) zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wizerunku, daty urodzenia 
wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na przesłaniu na podane na 
stronie Administratora dane kontaktowe wymienionych powyżej informacji. Podstawą prawną 
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

c)  zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia wyrażona poprzez wyraźne 
działanie potwierdzające polegające na przesłaniu na podane na stronie Administratora dane 
kontaktowe informacji o problemie zdrowotnym. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych jest art.9 ust. 2 lit. a RODO; 

d) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający m.in. na: zapewnieniu ustaleniu lub 

dochodzeniu ewentualnych roszczeń oraz lub obronie przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. f RODO. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i realizacji umowy. 

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne, aby skorzystać z porady 

Administratora. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości zawarcia i 

realizacji umowy oraz brak możliwości skorzystania z porady w ramach Telefonicznego Spotkania 

Indywidulanego (TSI).   

 
Odbiorcy danych  
Administrator będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono 
przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora. Takimi odbiorcami mogą być 
podmioty świadczące usługi prawne, podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne, z 
których korzysta Administrator. 
 
Jak długo będziemy przetwarzać dane? 
Dane osobowe przetwarzane będą na czas realizacji umowy oraz dla celów archiwizacyjnych jednak 
nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego wykonania umowy, chyba że odpowiedni 
przepis prawa stanowi inaczej. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO 
dane mogą być przetwarzane do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. Mogą Państwo poinformować nas o swoim sprzeciwie pisząc na powyżej wskazany adres 
Administratora lub inspektora ochrony danych. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 
niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. 
Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów 
prawa. W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe będą 
przetwarzane do czasu jej wycofania. 
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Jakie przysługują Państwu prawa? 
Przysługuje Państwu prawo do: 

a) wycofania zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 
dokonanego przed jej wycofaniem, 

b) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu; 

c) sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
d) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 

RODO; 
g) przenoszenia danych. 
Jeżeli uważają Państw, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą Państwo 
wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). 

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych 

w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo z 

nami skontaktować za pomocą adresu: m.oleksowicz@dpodataprotect.pl lub pisemnie na adres 

Administratora. 
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