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Informacja 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Szanowni Państwo,  

 

niniejszym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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), zwane dalej jako: „RODO” informuję Panią/Pana, że przetwarzam Pani/Pana 

dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej: 

 

I. Administrator danych osobowych: 

Beata Celej, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MM System 

Diapers Beata Celej z siedzibą w Zatorze pod adresem przy Pl. Tadeusza 

Kościuszki 7, 32-640 Zator, NIP 5511207756, REGON 851798128. 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania: 

a) cel wykonania obowiązku wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, 

b) cele archiwalne (dowodowe) dla zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów przez Administratora, co jest jego prawnie 

uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

c) cele ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

skierowanymi wobec Administratora, co jest jego prawnie uzasadnionym 

interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d) cele analityczne związane z doborem usług do potrzeb klientów Administratora, 

co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), 

e) cele statystyczne związane z doborem usług do potrzeb klientów 

Administratora, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 

ust. 1 lit. f RODO). 

 

III. Odbiorcy danych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane osobom, podmiotom, urzędom, 

organom rządowym i samorządowym, określonym przepisami ustaw związanych  

z dokonywanymi czynnościami. 

 

IV. Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny  

do wygaśnięcia roszczeń.  

 

V. Pani/Pana prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych), 

c) prawo do usunięcia danych, w wypadku uznania przez Panią/Pana, że brak jest 

podstaw do ich przetwarzania można żądać ich usunięcia,  
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d) prawo ograniczenia przetwarzania danych, w wypadku uznania przez 

Panią/Pana, że przetwarzane dane są nieprawidłowe, przetwarzane 

bezpodstawnie lub uznania, że są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią 

sprzeciwu względem przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: 

 sprzeciw „marketingowy”, w sytuacji przetwarzania danych w celu 

prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym celu, 

 sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, 

powinno się wówczas wskazać szczególną sytuację; w takich wypadkach 

dojdzie do zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora, 

chyba że wykaże on, że podstawy przetwarzania danych są nadrzędne 

wobec Pani/Pana praw lub też że Pani/Pana dane są niezbędne  

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

f) prawo do przenoszenia danych; ma Pani/Pan prawo otrzymać  

od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym 

się do odczytu maszynowego, dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam 

Pani/Pan dostarczył/a na podstawie umowy lub zgody; ma Pani/Pan prawo 

zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu 

podmiotowi, 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; ma Pani/Pan prawo złożyć 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego 

organu nadzorczego w wypadku uznania, że dane te są przetwarzane przez 

Administratora w sposób niezgodny z prawem, 

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w każdej 

chwili ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych 

osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody; cofnięcie zgody  

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

 

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych. 

Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem ustawowym podjęcia czynności 

przez Beatę Celej, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MM System 

Diapers Beata Celej z siedzibą w Zatorze pod adresem przy Pl. Tadeusza 

Kościuszki 7, 32-640 Zator, NIP 5511207756, REGON 851798128. 

 
 


