KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych
osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zdziasłw Szymulański
M.L.S. Import-Export Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Św. Bronisławy 24,
30-203 Kraków NIP 6790024801 lub Gospodarstwo Rolne w Łukowem Zdzisław
Szymulański, ul. Św. Bronisławy 24, 30-203 Kraków, NIP 6790024801
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji
umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do
otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W przypadku
wystawienia faktury za wykonaną usługę, odbiorcą Państwa danych będzie
podmiot zewnętrzny zajmujący się obsługą księgową administratora tj. Biuro
Rachunkowe Bell, ul. Orzeszkowej 5, 38-500 Sanok. W przypadku
ubezpieczenia MAŁGORZATA CZECH BIURO USŁUG RACHUNKOWYCH M C
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA, Kopernika 8/22, 38-500 Sanok.
4. Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr
telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego, nr PESEL dziecka jest
dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi, odmowa ich podania
może skutkować odmową zawarcie umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a
także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z
przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r.
9. Żadne dane osobowe Pani/Pana nie są wykorzystywane w celach
marketingowych.

