KLAUZULA INFORMACYJNA (13)
Administrator danych
osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GWARDIA GRYFA KARINA
PRAJS-OWCZAREK ul. Skowronkowa nr 10, 55-093 Kiełczów (dalej: ADO).
Z ADO można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: rodo@gwardiagryfa.pl,

Dane kontaktowe ADO

b. telefonicznie pod numerem: 665 285 050,
c. pisemnie: GWARDIA GRYFA KARINA PRAJS-OWCZAREK ul. Skowronkowa
nr 10, 55-093 Kiełczów.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach :
a. przygotowania i wykonania umowy - Kodeks cywilny, zawarta umowa, ustawa

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna

o prawach konsumenta, art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b. wykonywania ciążących na ADO obowiązków prawnych w zakresie przepisów
księgowych i podatkowych - ustawa o podatku od osób fizycznych, ustawa

przetwarzania danych

o podatku od towarów i usług, art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

osobowych

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO tj. ustalenie, obrona i dochodzenie
roszczeń - Kodeks postępowania cywilnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. przygotowania i wykonania umowy przez okres jej trwania oraz rozliczeń po jej
Okres, przez który będą
przechowywane dane

zakończeniu,
b. wykonywania

ciążących

na

ADO

obowiązków

prawnych

w zakresie przepisów księgowych i podatkowych (do 5 lat),

osobowe

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO tj. ustalenie, obrona i dochodzenie
roszczeń (do 3 lat).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
a. organy podatkowe – rozliczenia podatkowe,
Odbiorcy danych
osobowych

b. podmioty świadczące usługi bankowe,
c. podmioty świadczące usługi poczty internetowej,
d. podmioty świadczące usługi dostawy aplikacji web,
e. podmioty świadczące usługi pocztowe,
f.

podmioty świadczący usługi księgowe.

Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych (w tym otrzymania kopii danych osobowych) ,
b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych osobowych.
Prawa osoby, której dane

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych

osobowe dotyczą

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej
naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będziemy
realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie
telefonicznej.

Informacja o wymogu
podania danych
osobowych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia
i realizacji umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest brak
możliwości zawarcia i wykonywania umowy.

Potwierdzam, że zapoznałem się z w/w informacjami.
………………………………………………………………………….
data i czytelny podpis osoby informowanej

