
 

  FIRMA WIELOBRANŻOWA "KONARSKI" sp. j.   

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Wielobranżowa „Konarski sp.j. 
Mroczeń 141, ; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 realizacji umowy lub zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b. RODO przez okres 
wykonywania zobowiązań  oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów. 

 kontaktów biznesowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f. RODO przez okres uwzględnienia 
sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO 

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnienie pracownicy administratora danych 
osobowych; 

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu,  

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu dawnej GIODO 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.; 

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani 
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości realizacji umowy; 

7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania.  

         Administrator Danych Osobowych 

 

 
Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem 
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z 
poniższych warunków: 
a)     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
b)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
c)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
d)     przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 
e)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi; 
f)      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 


