
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  
oso) b  fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  
dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.2016 Nr 119, str. 1),(zwane dalej: „RODO”) informujemy, z8e: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PERYSKOP STUDIO ŁUKASZ GRUDNIEWSKI, ul. Sienkiewicza 63, 27-400  
Ostrowiec SCw.; 

2. Pani/Pana  dane  osobowe  mogą  zostac)  udostępnianie  wyłącznie  organom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  na  podstawie 
przepiso) w obowiązującego prawa;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) zapewnienia  bezpieczen) stwa usług  (np.  blokada  logowania  po  nieudanych  pro) bach  włamania),  dokonanie pomiaro) w 

statystycznych, ulepszanie usług i dopasowanie ich do Pani/Pana potrzeb (np. personalizowanie tres)ci) jak ro) wniez8  w celu 
prowadzenia marketingu i promocji usług ostrowiecnr1.pl. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes 
administratora;

b) s)wiadczenia  usług  marketingowych  dostarczanych  przez  naszych  Partnero) w oraz  dla  podmioto) w  trzecich, w  tym 
analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych. Udzielenie zgody jest dobrowolne, brak jej udzielenia, nie 
pozbawi Pani/Pana  dostępu do naszych usług. Ma Pani/Pan moz8 liwos)c) ograniczenia zakresu lub zmiany (wycofania) zgody 
w dowolnym momencie. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda;

c) wykonania umo) w dotyczących  portalu ostrowiecnr1.pl.  Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie, imienia i nazwiska w przypadku jego wpisania, adresu e-mail, adresu 

IP, adresu URL, nazwy domeny, identyfikatora urządzenia kon) cowego, rodzaju i języka przeglądarki, ilos)ci kliknięc), ilos)ci czasu 
spędzonego   na  poszczego) lnych  stronach,  daty  i  godziny  korzystania  z  Serwisu,  typu  i  wersji  systemu  operacyjnego, 
rozdzielczos)ci  ekranu,  danych  zbieranych  w  dziennikach  serwera.  W  zakresie  wykonania  umo) w  będą  przetwarzane  dane 
osobowe w postaci: nr NIP, REGON, siedziby, nazwy przedsiębiorstwa, nr telefono) w, adreso) w e –mail, nr rachunko) w bankowych, 
danych kontaktowych oso) b do kontaktu w imieniu przedsiębiorcy; 

5. podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest dobrowolne; 
6. posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  tres)ci  swoich  danych  oraz  ich  poprawiania,  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7. wobec przetwarzania dokonanego na podstawie Pani/Pana zgody posiada Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym  

momencie bez wpływu na zgodnos)c) z prawem przetwarzania, kto) rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upowaz8nieni  pracownicy administratora,  podmioty  przetwarzające dane na 

zlecenie i w imieniu administratora oraz osoby upowaz8nione, zatrudnione w tych podmiotach oraz podmioty będące organami 
publicznymi, kto) re mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepiso) w prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
a) w  przypadku  udzielenia  zgody  do  momentu  jej  cofnięcia,  ograniczenia  lub  innych  działan)  z  Pani/Pana  strony 

ograniczających tę zgodę, 
b) w przypadku,  gdy podstawą przetwarzania  danych jest  uzasadniony interes  administratora,  do czasu zgłoszenia  przez 

Pani/Pana skutecznego sprzeciwu,
c) w przypadku wykonania umowy, w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi  

przepisami;
10. bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub s)rodko) w ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, jez8eli uwaz8a Pani/Pan, z8e przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO;
11. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia  w dowolnym  momencie  sprzeciwu,  z  przyczyn związanych z  Pani/Pana szczego) lną 

sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczy przypadko) w przetwarzania danych gdy przetwarzanie 
jest niezbędne do celo) w wynikających z prawnie uzasadnionych intereso) w realizowanych przez administratora). 


