Iława, dnia 2018-05-25

INFORMACJE DLA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Działając na podstawie art.. 13 ust.1 i 2 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), informuję, iż:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma RuccolPublicRelations Dorota
Szczygieł
Poczta:
Kod pocztowy:
Ulica:
Miejscowość:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Forma Prawna:
Rejestr:
Data powstania:
Data rozpoczęcia
działalności:
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Organ rejestrowy
/ ewidencyjny:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

Nr REGON

368082501

Nr NIP

5811921423

Nr RIS

2.28/00007/2020

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach:
a) świadczenia usług doradczych (podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na
Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
b) w celach marketingowych i promocyjnym dotyczących usług oferowanych przez
RuccolPublicRelations
Dorota
Szczygieł
i/lub
podmioty
współpracujące
z
RuccolPublicRelations Dorota Szczygieł (podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych jest w tym zakresie Pana/Pani zgoda pozostająca w związku z realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie działań marketingowych i
promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez RuccolPublicRelations Dorota Szczygieł

i/lub podmioty współpracujące z RuccolPublicRelations Dorota Szczygieł – art. 6 ust.1 lit. F
RODO ),
c) wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawą
prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w tym zakresie obowiązek
wynikający z przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
d) w celach nawiązania współpracy ( podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych
osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania umowy lub podjęcia działań na
Pana/Pani żądanie , przed zawarciem umowy – art.,6 ust. 1 lit. B RODO),
e) w celach rozpatrywania reklamacji i prowadzenia ankiety satysfakcji (podstawą prawną
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest w tym zakresie niezbędność wykonania
umowy lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie , przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit.
b RODO),
f) w celach ewidencyjnych ( podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
jest w tym zakresie Pana/Pani zgoda pozostająca w związku z realizacją naszego prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest ewidencja klientów i kontrahentów – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
3) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do następujących odbiorców danych
osobowych:
a) RuccolPublicRelations Dorota Szczygieł
Ponadto Pana/Pani dane mogą być przekazywane do podmiotów , przy pomocy których
będą świadczone usługi to jest : biurom informacji gospodarczej, nabywcom wierzytelności,
podmiotom świadczącym usługi prawne , informatyczne, płatnicze, audytorskie oraz innym
podmiotom związanym umową z administratorem danych osobowych.
4) administrator nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z postanowień
polityki retencji danych , tj. albo przez czas obowiązywania łączącej Pana/Panią oraz
RuccolPublicRelations Dorota Szczygieł umowy , albo do momentu wycofania zgody, albo do
momentu ustania obowiązku prawnego dotyczącego okresu przechowywania danych
osobowych.
6) ma Pana/Pani prawo do żądania od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych, to jest przede wszystkim do uzyskania od
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pana/Pani dotyczące, a
jeżeli ma to miejsce , do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji :

-cele przetwarzania;
-kategorie odnośnych danych osobowych;
-informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców , którym dane osobowe zostały lub
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach
międzynarodowych;
- w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych , a gdy nie jest
to możliwe , kryteria ustalania tego okresu;
-informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania , usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą , oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
-informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
-jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby , której dane dotyczą – wszelkie dostępne
informacje o ich źródle ;
- informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym
mowa w art. 22 ust. 1 i 4 , oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o
zasadach ich podejmowania , a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego
przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
b) sprostowania dla Pana/Pani danych osobowych to jest do sprostowania danych
nieprawidłowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
7) ma Pan/Pani prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które
dostarczył Pan/Pani administratorowi , oraz ma Pan/Pani prawo przesłać te dane osobowe
innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora (RuccolPublicRelations
Dorota Szczygieł ).
8) ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , których
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią , z przyczyn związanych ze
szczególną Pana/Pani sytuacją. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym
momencie , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem
bezpośrednim.

9) w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Pana/Panią
zgody – ma Pan/Pani do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez wysłanie
pisemnego oświadczenia w tym zakresie na adres RuccolPublicRelations Dorota Szczygieł
podany wyżej lub oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail :
firma@ruccolpublicrelations.pl) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Danych Osobowych.
11) podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej realizacji.
Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych
może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części .
12) w odniesieniu do Pana/Pani danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, w tym profilowanie .

Dorota Szczygieł
właściciel

