
KLAUZULA INFORMACYJNA  
 
 Informujemy o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1 i 
ust.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, zwane dalej „RODO”):  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Anetta Sztomber ul. Kościuszki 112c/3 16-400 Suwałki NIP: 

845 110 62 13 REGON: 790741049  (zw. dalej „Administratorem”)  

2.  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
W sprawie danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio w siedzibie Administratora ul. Kościuszki 112c/3 
16-400 Suwałki, telefonicznie +48 087 567-98-58  lub @ kontakt@busy-sztomber.pl. 
3. Cele i podstawy przetwarzania.  
- Administrator pozyskuje tylko niezbędne Pani/Pana dane osobowe do procesów: realizacji i rozliczenia zlecenia w 
zakresie oferowanych usług transportu osób. 
- Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane:  
W celu realizacji usługi zleconej przez Państwa, w której Pani/Pan jest stroną (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 1) 
w celach rozliczeniowych, reklamacyjnych oraz archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora, na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3)  
- w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania -
jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 
1 lit. f RODO); 
- zapewnienia bezpieczeństwa na terenie należącym do Administratora (monitoring wizyjny) 
4. Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora a następnie 

przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa 

podatkowego. 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie 
przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody. 
Po tym czasie dane będą usuwane. 
5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
mocy obowiązujących przepisów prawa. 
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp pracownicy Administratora oddelegowani do realizacji usług, a także 

podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne. 

Państwa dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (art. 15 RODO) 
- prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych; (art. 16 RODO) 
- prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (art. 17 i art. 18 RODO) 
- w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody 
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, 
po przesłaniu informacji na adres @  anettastudio@wp.pl  lub złożenie oświadczenia w siedzibie Administratora.  
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (art. 21 RODO) 
- prawo przenoszenia danych; (art. 20 RODO) 
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. (art. 77 RODO) 
Organem Właściwym do zgłaszania naruszeń dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Ochrony 
Danych Osobowych (Prezes UODO). Dane adresowe: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 
Warszawa. Infolinia: 606-950-000. www.uodo.gov.pl. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany poprzez zastosowanie przez Administratora 

systemów informatycznych wykorzystywanych w celu prawidłowej realizacji usługi, w celu archiwizacji danych oraz 

systemów służących do rozliczenia transakcji zgodnie z obowiązującym prawem.  

Zautomatyzowane przetwarzanie danych nie wiąże się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.  

 

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak może stanowić przeszkodę realizacji usług 
przez Anetta Sztomber w Suwałkach 

 
 

http://www.uodo.gov.pl/

