
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  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 (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  danych  osobowych  dzieci,  które
zostały  przez  Pana/Panią  przekazane  (zwane  dalej:  danymi  osobowymi),  jest  Pani  Beata
Waraksa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Tlenarium, ul. Mierosławskiego
10, 87-200 Słupsk, telefon 692 942 740.
2. Podstawa  przetwarzania  danych  osobowych:  art.  6  ust.  1  lit  b,d  i  f   Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  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).
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia
usług  oraz  dochodzenia  ewentualnych  roszczeń  oraz  wykonania  obowiązków  prawnych
związanych z przeciwdziałaniem epidemii.
4. Dane  osobowe  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  upoważnionym  na  podstawie
przepisów  prawa  lub  zawartych  umów  oraz  właściwym  organom  sanitarno  –
epidemiologicznym w związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie epidemii. 
5. Dane  osobowe przetwarzane  będą  przez  okres  wynikający  ze  świadczenia  usługi  oraz
dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia
roszczeń z niej wynikających.
6. Posiada Pan/Pani:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
c. na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  danych  osobowych
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Nie przysługuje Panu/Pani:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych
przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych nie  jest  art.  6 ust.  1 lit.  e  lub f)
RODO;
8. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do
świadczenia usług.
9. Dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą  podlegały
profilowaniu.


