
RODO  
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

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

 Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena  Krysińska – Kałużna 
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą w Koninie, przy ul. Karłowicza 2. 

Kontakt z administratorem: 

Z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: hieroglifpro@gmail.com  

 Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu: 

1. przedstawienia ofert lub udzielania odpowiedzi na zapytania klientów w zakresie 
usług świadczonych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f) 
RODO; 

2. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
3. realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez administratora, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia; 
4. świadczenia zamówionych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
5. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i 

lit. f) RODO, 

 Okres przechowywania danych osobowych: 

-         Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z 
przepisów prawa, w tym z obowiązku przechowywania dokumentów księgowych 
dotyczących umów zawartych z administratorem. 

-         Do momentu wycofania zgody, jeśli wcześniej była przez Pana/Panią wyrażona. 

-         Do momentu przedawnienia roszczeń. 

 Udostępnienie danych osobowych 

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez administratora: 

1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. 
dostawcom usług IT, biurom tłumaczeń, tłumaczom przysięgłym, biurom 



rachunkowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie 
właściwych umów oraz umowy o powierzeniu danych osobowych zawartych z 
administratorem wyłącznie i zgodnie z wymaganiami administratora; 

2. podmiotom dokonującym doręczeń listów i paczek, w szczególności: Poczta Polska 
S.A. oraz firmy kurierskie działające na terenie UE. 

 Prawo dostępu do danych osobowych: 

W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do danych osobowych, 
2. prawo do sprostowania danych osobowych, 
3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy administrator będzie przetwarzał 

Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny 
sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

  

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO. 

 Konsekwencje niepodania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem 
umownym/ustawowym/warunkiem zawarcia umowy. Podanie Pani/Pana danych osobowych 
jest konieczne w celu określonym powyżej, dla: 

1. rozpatrzenia wniosku lub zapytania o usługę świadczoną przez administratora, w tym 
w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z administratorem, a konsekwencją 
niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia 
wniosku / zapytania o usługę świadczoną przez administratora, w tym w imieniu i na 
rzecz podmiotów współpracujących z administratorem; 

2. zawarcia i wykonania umowy zawartej z administratorem, a konsekwencją niepodania 
Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy 
zawartej z administratorem; 

3. świadczenia usług przez administratora, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych 
osobowych będzie brak świadczenia usług przez administratora; 



4. rozpatrzenia reklamacji, wniosku lub odwołania, a konsekwencją niepodania przez 
Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji, 
wniosku lub odwołania; 

 

 

 

 

 

 


