
ŻŁOBEK BIAŁA ŁĄCZKA 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 a dnia 

27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym RODO: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biała Łączka sp. z o.o.; 

dane kontaktowe: ul. Żelazna 27/17, 00-806 Warszawa; email: 

biala.laczka@gmail.com, tel: 508-680-724. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze  do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom 

upoważnionym, które wykażą prawnie uzasadnione. 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej z nami 

umowy o świadczenie usług, a po tym okresie do dnia upływu terminu 

przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast dane osobowe 

utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres 

wskazany w obowiązujących przepisach prawa. 

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, 

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, 

gdy uzna, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy oraz 

w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego - 

przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. 

art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018. 

 


