INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
„osoby kontaktowe”
Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Lubieńska, Witold Lubieński
i Zofia Lubieńska działający łącznie w formie spółki cywilnej pod nazwą WYRÓB I SPRZEDAŻ
LODÓW S.C. LUBIEŃSCY Zofia Lubieńska, Magdalena Lubieńska, Witold Lubieński, Nowy Targ (34400), ul. Sokoła 11.
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan z nami skontaktować pocztą
tradycyjną.
Cele i podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

w związku z zawarciem i realizacją umów zawartych przez Administratora, w tym
przygotowania i przedstawienia oferty
-podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia
i wykonania umowy o świadczenie usług prawniczych oraz podjęcia działań na żądnie
osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - art. 6 ust.1 lit. b RODO;


wypełniania
przez
Administratora
obowiązków
dotyczących
przechowywaniadokumentacji księgowo-rachunkowej dotyczącej zawartych umów,
wystawiania
faktur
i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wypełnienie przez Administratora
obowiązków wynikających z przepisów prawa,
- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;



w celach archiwalnych i dowodowych oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową
- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;



w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Administratorem
- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Administratora w celu
umożliwienia kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Administratorem oraz w celu wykonania
umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu przez
Administratora, a w szczególnych przypadkach– brak możliwości realizacji zawartej przez
Administratora umowy.
Udostępnienie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom i kategoriom odbiorców danych takim
jak: podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty prowadzące działalność
płatniczą, bankową, instytucje, organy, podmioty uprawnione przez przepisy prawa, podmioty, z
którymi wiążą Administratora relacje w ramach prowadzonej działalności (prawnicze, księgowe,
informatyczne, hostingowe).
Pani/Pana danych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar
Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Panią/Pana lub przez
Administratora będą przetwarzane przez okres niezbędny w związku z prowadzeniem korespondencji
oraz przedstawieniem oferty, a także w okresie przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane w
pozostałych celach – do czasu zakończenia lub wykonania umów zawartych z
Kontrahentami/Klientami Administratora, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa, lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Pozostałe informacje
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
o prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
o prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 18 RODO);
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa
z art. 21 RODO);
o prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art.
20 RODO);
o w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z
art. 13 ust. 2 lit. d RODO).
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania danych
osobowych.

